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N A T U R A LI S,
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O F T E

HIS TOR IS CHE
BESCHRYVINGHE

r

V A N D E N

Oirrpronck,acrd,cygcnrchappcn ende vreem-
de veranderinghen der wormen , mpfen , maeden ,
vhegen ,.\vitjens , byen , niotten ende dierohelijcke
dierkens meer

; niec uyt eenigheboecken , maer
aileenelijck door eygen ervarencheyd uytgevon-
den.bekhre ven,ende na de koiift afgetevckent

Boer

JOHANNEM GOEDAERDT.
.

\ fVy^

TOT MIDDEIBURGH,

By jAQJtES FlERENS ,]feoeck

inde Globe.
-verkooper.
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A E N D E

EDELE' MOGENDE
HEEREN mij n

de GECOMMlTEEPvDE
•RAD EN

J- Lands etidie QraefiijchjoejdsV
VAN

v 2; E E L A DT.
^f-

isallc

ck

:k 'Godt het hemn
din

t) 3 fo is hy

s

^ oo

ende ' ^

nde

elijc
-1
iv alles II}'

hem ende door hem is , fo me
e tot hem Rom. 1 1 . want dae
n is geen der fchepfelen fo f^e

£>' of uvt de aend

opmerckinghe d
o

/e kan«a

n^cn

V-

\
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D D I C A T IE

men veelfints ende overvloe-

diseftoffevinden om Godtre

loven, endefijne wonderlicke

wijsheyd eftdevoorfienigheyd

teverwonderen. De waerheyd

hier van heb ick met ervarent-

heyd bevonden inde wormen

,

rupfen, maden^ endedierghe-

licke kriiypende ghedierten :

welcke hoewelfe meeft veny-

nich zijn , nochtans voor de

voghelen tot een goedt voed-

felVerftrecken. Ende hoewel

defe dieren by-na van een yder

niet gheacht en werden, fo fal

ochtans' in yt de befch

van

I

a

^

'v

*

i

^r

.^1

'f
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D E D I G A T I E.

defe mijrie eyghenbev

dinge klaerlick blijcken , dat

inde felfde geen minder , maer

eer onghelijck meerder rede-

nen van verwonderinge bevon-

den worden , dan felfs inde
V

grootfte fchepfelen , ende die

in haer aenfien meeft gheacht

worden. So dat de wonderen

der Natuyr fich inde kleynfte

fchepfelen als verbergen , ende

ernftelick na-gefpeurt zijnde.

aldermeefl: komen te vertoo-

nen. Waer uyt bevefticht wort

het ghene den Goddelicken

Sangh-dichter gefegt heeft,dat

4 de
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D E DI C A T I E.
« -

de o;oedertierenthe

ren over alle fijne werckenis;

ende dat hyfe alle met wijs-

Heydt ghemaeckt heeft.

t

Pi

h -,

t-

I
J

De al-beforchende ende al-

beftierende Voorfienigheydt

Godts blijckt onder anderen

inde gemelde dierkens , door

dien fy door haer vernuft fich

weten des winters inde aerde

feer vooriichtelick te bewaren;

want als het grondt-water be-

gint te rijfen fo rijfen fy mede
Gpwaerts aen j ende als het

daelt, fo daelen fy mede : ende

gls het vrieft;fo houden fy haer

altoos



D ED I C A T I E. nf^

I

y

/

altoos onder de bevrofen aep
J

de ,'ende fy en fallen haer niet

veel dieper begeven uyt vr

van het water, ten zy in

land, gelijck ick fulx dickmaei

bevonden hebbe aen de mole-

naers , die fich in Aiigufto in-

de aerde begeven , eer de kou-

de dagen komen , ende leggen

haef eyeren inde aerde om
uyt~gebroeydt te werden , eer

dat het grondt-water

om iich als dan te konnen be-
^

helpen.

Aen verfcheyden andere

dierkens heeft my het neerilig

onder-

r ir. — _ ^



D E D ^ C A T I E.

onderfoeck ende de ervarent

heydt geleert, datfe des win-

ters inde aerde gelijck als doot

ligghen , ende haer ganfch niet

i

lii

enbewegen, ten zy datfe met
de handen gegrepen worden j

want fo haeft fy de warmte des

hands ghewaer worden , fo be-

ginnen fy als op een nieuw te

leven ; doch fo haeft die uyt

de handen weder inde aerde

geftelt zijn, fo blijvenfe weder

fonder eenighe beweginghe

:

ende fy en komen niet eer uyt

de aerde^voor dat haer voedfel

ghereedt zy , waer by fy leven

kon-

,4

f

rt

*'
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D E D I C T I E

kon t ck haer defe

voorbedachteNatuyr wel weet

teleeren. Sodatfe liaer reec-

kenincre wel weten te maecken

met de fvvaluvven, welcke inf

gelijx met eer te voorfchijn en

komen , voor dat het fowarm
zy datter voor hacr vliegkens

ghevonden vvorde welcke

ler eenich voedfel zijn, daer-

{eby leven, -

Maer' de vee-mollen fchij-

laen alle defe noch in vernuft te

overtfeffen , infond^rheydt in

h^t op-bringen ende uyt-broe-

den van fijn eyeren : Want hy

weet

\
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D E D I C A T I E.
_

vveet feer behendelick een
r

kliiyt aerde nyt te hollen,ende

lijn eyeren daer in te legghen

,

ende de openinghe vveder toe

te maecken. Indien het kout
vveder wort , fo neempt hy de
gemelde kluyt ofce by-na ron-

den bol aerde die hy dus toe-

maeckt heeft , ende vveet

r

L

I

V̂

A

eegertedoen neder-

lincken inde aerde^ met de aer-

van onderen vvech te ne-

men ende boven te brenghen

:

eiide in teghendecl indien de

vvaniier wort , fo vveet

[1
r die feer aerdich opvvaerts

aen i

P

I-

V'
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D D I C A T I E
\

aen te voeren , endeby-na bo
' i ten-ven de aerde te brengen

,

eynde de eyeren te beter mog-

ten uyt-gebroeydt vverden.Sy

vvorden eemeenelick daer on-

I-

s

trent gevonden , om daer voor

forghe te draeghen ; want in-

dien de gemelde klomp aerde

gebroocken wort ofte de eye-

/ ftroey > fo en komt

geene van tot volmaecktheyd

maerfterven alle.

Inde boflchen , op de vel

den, inde hoven, huyien, ja al

lefints ende rontom ons 1nde

locht , vvorden ontelbaere ge-

^ daen
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D E D
daenten

C A T I E.

r

7

f

dierk voort

y-.

gebracht die ons van alien zij

den omringen , ende dicknaael
by de kaers fich vertoonen,
ende ons verfchficken door
haer ghefwerm ontrent

vlam , w.if»r

t

r.

haer

doorfe fomtijts

verbrant worden. Onder welc-

foortenke zijn verfcheyden

van vlieglien, motten , uylen

,

maeden , moggen , ende meni-
gherley andere.Doch van waer
alle defe dierkens haeren eer-

ften oirfpronck nemen , ende
wat vremde veranderingen van
de een foorte in een ander,

ende

j»

V

' H
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D E D I A T I E

endehoedanighe wonderlicke

eyghenfchappen die hebben,is

weynich of by na nietbekent.

Ghemerckt de onderfoeckers

der Natuyr dit meeftcndeel

voor by fchijnen ghegaen te

hebben , ofom datfe defe die-

ren te weynicb geacht hebben,

ofom dat hare foorten fo veel-

derley waeren ende vele fo

eyn, dat haer de moeyte ver-

droten heeft» Te meer,dewijle

ick in eyghen perfoon bevon^

den hebbe , dat ick niet alleen

feer grOOten arbeydt endeeen

onvermoeyelicke neerflicheyt,

niaer
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D E O I C A T IE.

maer oock menigi jaren in hef

na-fpeuren der ghemelde din-

ghen hebbe moeten befteden.

Hoewel nochtans my dit alles

niet alleen gheenfints en ver-

maermet meerder vlijdt

aenghedaen werde , om na ver-

Ipop van vijf-en-twintich jaren^

ootk de volgende (fo veele my
Godt in het toecomende ver-^

leenen zal) daer in tebefteden.

Ten eynde t ghene te vooren
III ende onbekent e

tveeft is, ter eeren GodtSjende

tot vermaeck van alle Natuyr-

onderfoeckers maQh in het
V ; licht
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DED I C A Ti:E. ^
^l

licki Icbmen , ende MijcKen

niets vande fchepfelen

IS maerGodts

datfe alle feer goedt ende met
een onuytiprekelicke wijsheyt

befchickt zijn : jamede, dat

{ buyten het oordeel ende ver-

wachten der menfchen ) inde

kleynfte ende nlinft gheachte

fchepfelen, de wonderen der

Natiiyr aldermeefl ende by
ijytnementheydt/ ghevonden
worden''.

/

(b) So
<<• By voorbeeldt , ifler niet meer aerdigheydt

ende fchoonheydt inde koftelicke ghefteenten die
eer klcyn zijn , dan inde hooge ende groote klippen
"de fteenrotfcn ? Hier uyt blijckt , d^tmen de

(b) waer-

e
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DEP IC AT IE.

So dat uyt het na-lpemen

defctdieren.

ohtdeckt %or
. t "',

^ '

waerdigheydt der faecken niet uytdeuytwendighe

giootte des lichaems , macr de inwendighe kracht

ende geftalte moet af-ineten. Auguflinus heeft niet

ontfien ecngheringe vlieghe om haer wonderlicke

gedacntclevendigeziele, verfcheydenfmnen, co-

leurcn, bewcgingen ende fo voorts-, boven de fonne

teverheften. Endefohecft hy door een vlieghe de

Maniclieen wederlegt, vvekke (om datfcdemen-

fchen fomtijts onghcuiack aendoen) loochenden

dat de vHeghen,mugghen ei^4e dierghelicke dieren.

van Godc ghefchaepen waeren. Siet hier van by

Augnflinus Itb. ds duabus animabm contra Manieh^os,

Dacrom oordcelt Aldrovandus //; Vrolegomenis ad It-

hros de infc^tis. Dat defe dierkens infcUa ghenaempt

,

volmacckte dieren zijn , encle gcenfints onvolmaed

geaclit moeten vvorden. Want fy hcbbcn yder liaer

eygenlichaem J eygenzkl> ende alles dat naharen

aerdt, tot haer onderhoudt ende wcfcn noodtfake-

lick is. So dat het ten hooghften wonder! ickis,hoe

inde kleynedierkens5(van welckefommigenaeuwe-

lij?C fonder vergroot-glafen konncn gcficn worden )
"^

'

"
' ' ' ' waer doorfe bcwo-fo veel verfcheyden Icdsn zijn

gen

1-

V

:

1
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D E D I C A T I E. ^ \

den die te vooren verborshen

V

welck

waeren ; maer ooek ftil-fwij-

ghens wederleght verfcheyden

dwalinghen der ghene

defen arbeydt ontfiende oflie-

ververachtende,meynden dat-

fe by-na tot de volmaecktheyt

der
gen eacle gevoct werden

;
ja verfcheyden uytwendi-

ge finnen ghebruycken, voorteelen , ende fo voorts-

Ja hec fchijnt dat defe dierkens het leven eenichflnts

vafter aenhangt dan de andere groote dieren. Want
behalven dat de byen ende vlieghen die in het water

yerdroncken zijn , inden warmen aflche weder le-

(b) 2

V-

vendicb worden: fo leven menighe foorten vande

infe^ia des winters indeholen, reten enJe heymelic-

ke plaetfen fonder eten. Ja de vlieghen fpelen ende

leven eenehgoedentijdt fonder hoofden> als of fy

nerghens van en wiften- Auguftinus verliaelteen

exempel van een vcel-voetighen worm , welckein

verfcheyden deelen ghefnedenzijnde* alle leefden

gheweefl; warcn. Leeft daer van Ukdca^nms qtmh

tate ca^, 30,
"

\

>

^ft-_-^-j 1%
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D E D I C A T I E.
J

derkenniffengekomen waren>

welckers gexinfte deelen haer

nochonbekeiit waeren. Defe

mijne iiytvindinghen heb ick

ghemeen ghe-door de

maeckt, niet fo feer door mijn

eyghen drift, alsweldporhet

aenporren ende menichvoudig

verfoeck van andere ; te meer.

alfo ick hicr niet od h

en ftelle, dan het 2.

F^xdt«!- n-jpigj--it ^^ i- fe..> O.
I

/-fc p Ot t 4^ FT
felfs

in perfoon hebbe ondervon-

den^ welcke ervarentheydt ick

oordeel de feeckerfte en

befte te wefen om tot rechte

^1

rii te gheraecken. ' Want
• waer

\
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D E D I C A T IE.

waerdoorift anders ontftaen,

dat de wereldt nu fo ontelbare

dwaelingen , voor-oordeelen

,

ende ydc
-I

-

i^"-- I

) felfs

>

y.

5i

'5

I natuyrelicke dingen) geloof
heeft ? anders dan hier iiyt

,

datfe de eygen ondervindinge
na-Iatende, verleyt zyn gewoi
den door onfekere ende ydele
bedenckingen

; niet willende
haer verftandt voegen na den
erdt der faecken elcke jfy

p .

nochtans fochten ) maer de
tiingen febe draeyen na haere
ydele inbeeldinizen. Ende

kt ick naeft Godt > my
meeft
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D E D I C A T I E.

meeft verbonden achte aende

Qverheden die Godt over de

ftadt liiijiler geboprte , ende

gheduyrighe woonplaets ghe-

ftelt heeft ; fo heb ick defe mij-

nen afbeyd U Ed. Mogenthe-

den toe-geeygent , van herten

^

7

,1

Rl biddende dat Godt Almach^
^

tich uwe lofFelicke Regeringe

huge ende overvloedelick ge-

#

J

\

'i

lievetefeghenen.
^.h

I

?

U Ed. Mog. botmoedigen ende goet-

wiilii^en Dienaer

Johamm Goddcrt

\
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BY-VOEGHSEL.

Mditbladt met lediclite laten> heb ickniet

/ongheraden ghedacht hier byte doenVoegen
eenigeveerskensgenomenuyt den geleerden Vida
lib. 2.de Bombyc. in welclce hy feer aerdichlijck be-

fchrijft de veranderingbe der Sijde-wormen it? uylt-

jensendedaerna in gnevleugelde witjens. jtemde
vvijfe van naer voorteelinghe , endc hoe datfe drye a

vier dagen met dat vvejck befi<h zijn : ende vvaerom
dat defe witjens niet en eten ? maer in korten tijt

fterven , daer nochtans de natuyr(die niet te ver-

eefs en doet ) haer een mondt ende buyck gegeven
eeft^ waer van den geleerden Aldrpvandus bekent

dat hy geen reden en vveet te geven.
»

L

ECce autem ut roflrofolkm mehrmt acuta
'

Vminm erttmpt vifu mirahlU tnonptim

AlitisinfaYVt&bomhjxcoUeclajiguramy

'Bt novafe rertimfades miuntihuso^ti-t.

Ergo carceribus cum rupt multa y'lam vu >

Etfefe CMsfofuli eti^ueYetcnebris
'*

Jligeriy atque iterum lucis venerefub auras
-^

Bdtrent attoniti reruw novttate fiequc andmt

'Kemlgto alarum fe aperto credere ccclo :
^•

Disjimilefque fill tacite nova corporafecum i

M'lranforma, nee fefe agmfcere in tlla.

^ornuamiranturfrontiy mirantur& alas
^

^t vires ntlfupra undent tentarcpiores

^^j^]t , memorefquefuhfcd turn neque guJlaHt

,
Tubuloy

-^-
;:j j,.
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TubuU , nee vit^s. qu<&mnt alimenta prions ,

Tafitm ^dhiic mempres. timoram detmetjicu

Idc'mo aligera nequefrondem ftijjicegenti
.

Jncajfum, nequepotdridosadmovensatmieu

atque iterum.

Concuhitu indulgent omnesy utjhninagentis

}dmeYedefu7i£livit£pofifatan'lmquant ,

I.ifervaYegetmvaleantiftirpemqnetueri.
^

l>iec veroy vdut injjlvisgenus omneferarum y

Alituumque vagosfasfim pirantur amores ,

Sedconnubiaccrtay fedeleUiHjmeUici.

lUefuam tenet, illafuum, dtdciquefnmntur

Amplexucaudisambopcrmutuanexis,
.

Jnjiaut,& validisjun^i compagibm h<f^rent.

l^ec Veneris brcvis ufus erity nee quas legere reimqueiky

"Donee utcrque cadaty nee enimfi viribus baujlus

Mas prim oceiderity longum tmien ipfafuperjles

Icemina erit
, fed ubi concepta effuderit ova,

Nulla mora, amplexu nondum divnlfafequctur.

At veto qu£ infufa vides mantilibus albis

Seminafeu milii exigui tenuisfima eoge»

Eiic tibipojl annumfobolis j^es certa cteanda.

;

s

Jm

I

+

.

N ^
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Je?t den ^oednvillheno o

R
H Oevvel dGnmcnfch na Godcs beeldc,

cnde op hct eyndc dcr wercken Godcs,

a!s ccn kort bcgrijp des wcerclds ghcfchapen

2i]ndc,door hctverval indefondc, ingroore

clcnde niet allecn, macr oock onwctenheyt

leifs van natuyrclicke facckcn ghekomen is.

Nochtans is in ons noch over gcbleycn foda-

nigen licht endc bcquacmhcyt , door welcke
vvy met nccrftich ondcr-foeck endc opnierc-

kinge, uyt dc gefchapcne endcfichtbarc din-

gcnconncn verftacn cndebcmcrckcn 'tgene

anderfmrs in Godt onficnclick is Rom. i.na-

melick iljnc ondoorgrondelicke wijshcydt

,

goedtheydt, macht, cnde fbovoorts. Endc

gemcrckt dc cere Godts is her uy tterfte eyn-

dc allcr faccken , ende d erhalyen den voor-

naemftcn plicht der menfchcn ; foo heb ick

namijnvermoghcn , oock getrachc jccsuyt

tcvinden dat tot dat eynde mochte dien-

ftich wefcn. Ende fiende dat vandc hcmelen,

fterrcn, gewaffcn, dieren ,dege{l:altedes we-

J^elds , dcr menfchcn : item vanGoddeiicke,

(c) na^

f
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Acn den goedttPtUigen LiSER^
natuyrelickc, borghelicke endealdcrley an-

deie dinghcn door yerfchejdcn hooghe vcr-

ftandcn vccl uyt-ghevondcn cndebefchrevcn

was : foo heb ick voor my verkoorcn ecn
floffc, opwelcke deandcrcweynich ofnict

bynafchijncnghcdacht tchebbcn, omhare
ghcringheydc ( foofy dachtcn) ofoockom dq

^ duyrjgc ondcrvindin-

- ghe die dacr toe vcreyft was. Immcrs dat

machickfcgghen, (hocvvclop mijn en des

druckersverfoeck, door den ghelccrdenD,

moe S

J het nacft-volghcndc

Zr

7

Capittclcnde ccnige weyniccacntcyckenin-

ghen by-gcvocgt zijn. ) dat ickhicr van niecs

hebbc bcfchrcvcn dat u) t eenigc andere boec-

kcngchacltis, ofvan hoorcn feggcn; raaer

allccnelick bet pcnc ick door cygen ervarent-

heydt endedoorcen veeljarighe cndeonvcr-

mocyelickcncerftighcydi; hebbc uytgevon-
den: daer dc andere ichrijvers macr in het

Jicmccnhebbengcfchrcvcn , cndcnictvob
gens cygcn ende byfbndcrc bcviiidinge.Ende |

hocwpl mijncn arbeydt macr en gact over

klcyncendc verachre dicrkcns , nochtansfal

uyt dcfc bcfchrijvinghe blijckcn wacrachtich

XQ wefcn , dat Godrdoor Natuyrc indc clcyn-

fte
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fie dinghen aldcrmecft lljn wonderen ver

toonc

indegrootftefchepfelen: 'twelck dengroo-
ten Natuyr-kendcr Salomon oock duvdeliek

acnwijfl; Prov. "^O. X4.. DefevieYez.tjnvandeklejn-

fte dey aerde.Doch defelfde u]n wijs.met wijsbeytml vet-

ficn, Dciniercn &c. Dacrom heeft oock ten rech-

ten ccn Poeet gefegc. Emmet In mmmh , max'mm

M \

v^

inde minfledingenby uytnementhc) t, Endc
Salomon gebicdc den Iciiycn mcnfch tcgacn
tot dc micron , code uyt bet acnficn van hare
wegcn, (dat is bcdrijf) wijs re wordcn Pi:ov.6.

6,7,8.

Oock quam my in den fin datalle Godts

werckcn gocdt zijn gcene uyt-ghefondert.

GeneC i. ] i. i Timoth. 4. 4. PCil. 104,24,
Hoegrootx.ijn Hive umckc7i oHeeYe? ghy hehfe allemet

mjshejtgcmaeckt^i het aerdr^ckjs volvanuwe gocderetu

Endedacrom en heeft het my niet verveelt

mijnc ledighe u^ren inde onder-focckinghe

van den aerdc, vrcemdc vctanderinglie , ende

eyghenfchappen defer dicrkcns te beftcdcn.

Waerin ick niet allecn gecn verdriet tot noch
^oe, maer in tcghendcc! groot vermacck ghe-

hadt hebbcs Ihoewel ick den tijdt van vicr

(c) z ende

J ^
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ende twintjch jaren daec in bcilccdt hebbe,'

bcginncndcannb 1655.

Endc om alles u cl uyt tc vindcn ende te

onthouden . fo hebhc ick dc rupfen, madcn,
wormcncnde dicrghc!i]ckc dierkens onder
glafcn ghcftelt , met haer natuyrlick vocdfel

onder-hoLidcn , cndceerfc tot verandennghe
quamen na hcc levcn af^iTiercycIscnr, Ooc!
hebick pertinent aenghctcjckent den tijdt

ende inauic?-c van hacri: verandcringhcn ^

^

ende 'tgcne dacr van te voorfchijn quam , af-

ghcteyckcnt.

Ick en heb oock rJet onrficn 's nachrs by
dckaerste gaen foccken ecnighc die. kens
diemen by den daeh nict en conde vinden.
Somtijts heb ick met de fpaede gaen focc-
ken cleyrie dicren die fich inde aerdc ont-
hidden. Ende op dat aiics tc beter mocljtc
•vertoont v.'erdcn, fo ici! een yedcr daer roe
begcerich zijnde.nicr ailecndcaf becldingeni
maer cock alle dc felfde cToorden'Autheur
methacrecyghencolc'uren nae hctJeven aP
;cteyckent krijgen connea

Vaert weU

Ecnige

i

I.

'^
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I
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tfo/ Ulyffes Aldrovandii? , c

jij?i boecken vande dieren infccla gcmmn
dienende tot verlzj^rma^c vandc vohcnde

\

ijlorifd

din^hem

Rifto^eles befchrijft ons vijfderlej^

foorten van dieren (lie exanguia^ c!atis>

fonder bloedt of bloedloos genaempt
vverden.De dierkens vande eerftc foor-
te worden genaempt infecta : die vand

twecde tcfiacea , dat is die harde fchelpen hebbcn
die vande derde crufiata of mftacea , dat is die fciia-

lenof een fichter flach van fchelpen hebben : die
vande vierJe mdlia , dat is , fichtc : die vande vijfde

z.oopbjtay dat is j die eenmiddelmatigenaerdt heb-
ben tullchen dckruydcnof deghewaflcnder aerde,
ende de dieren.

Wy hebben voorgenomen eerfl: te handelen v ^Vi-

de infecfUi cm dat defcgedaente is dc voornacmllei
endeveel meer verfcheydenchedenheeft dan dean-
acre. Ten anderen, oni dat def- dierkens veel tref-?

ichcker ^ijndaualledcanderefoorten 5 ^eliick ick
niet vele ende fcer ilcrcke redenen foude konncii
bevvijfen. Tenderden, oni dat vele leer vermaerde
^nde voordeftighe nrmiintn my tot dit werckmet
grootcnernlt hebben aenucmaent. Ende ten laet-

i^^n^ oni dattotnochtoe niemandtterdeeghende

(0 3
n%
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na eyfch van faecken van defe dierkens gefchreven

heeft- Het vveick lichtelijck ontftacn is , oni dat

defe dierkens van het volck om haere kleynlieydt

veracht geworden zijn ^ dacr nochtans den onfterf-

felicken Godt, ende fijn dienarcfic de Natuyr, fchij-

nenmeer wonders ghcfet te hebbcnindefekleyne
dierkens, danindegrootfte dieren diederghevon-

denwordcn; om tetoonendatmende faecken niet

en moet afmeten ofoordeelen na de grootlieydt van
haerelichaenien, maer na de uytnexiientheydt van
haere deughden ende kracliten.

Dit blijckt inde koftelick gefteenten klaerlick,

welcke hoewelfe feer kleyn zijujnochtans meer uyt-

nementheden , ende verwondeiinge in haer vertoo-

nen, dan de groote klippen ende woefte fteenachti-

ge berghen tot aenden Hemcl verheven.Indicnmen

een os by een bye 5 ofeen efei by een miere wil ver-

ghelijcken ; alles wel aenghemerckt zijnde , falaien

meer uytnementheydt ende wOndcren der natuyr,in

defe kleyncj dan in ghene groote bevinden.

Indekleynfte dierkens fegt Vilnius
-^ en kanmen

noyt genoecli verwonderen , hoe de voorforghende
natiiyr inde felfde fulcken grooten verfcheydent-

heydt der leden hceft konnen maecken 5 daer fom-
mige in haer gheheel fo kleyn zijn, datfe ofniet , of
imniers befwaerelick vandc menfchen konnen ge-

fien werden. Met wat groote konftc zijn in defe

dierkens de leden gemaeckt oni te fien , hooren? ge-

voelen, fmaeckcn, riecken, bewogen te vi^erden? ge-

luydttegeven, gevoedtte werden, haersghclijcke

voorc te brengen , ende fo yoorts ? behalven dat in

defe

\
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defe dierkens onghclijck meer verftandt of vernutt,

kraclit enJe volkomentlieydt gefpeurt wert , dan in

vele grove ende groote dierea jBy voorbeddt , de

vvormen die in het houdt voortkomen, hebben fulc-

keftercketandcn, dacfe het hardftc houdt konnen
' door-cten , endc daer uyt hacr voedfel ncmcn*
Daerom en vcracht gecn kleyne dinghcn, want daer

en is in het onderfoeck der natuyr , nict dat te ver-

geefs, otonnutis:maerintcghcndecl, is dc natuyr

nergens nieer in haer geheel dan indc kleynfte din-

gcn. Wie kan gcnocch vetwonderen de ftoutheydt

dervliegcn, dcklocckmoedigheyt dctvvefpen, de
forgvuldigheydtder nneren>de voorfichtigheytdcf ,

byen. Daerom bekent AuguPdnus datter niet niin,

'

janieeri-eden van verwonderinge, aendachtiqeop-
ineixkiage,ende ftoffe cm Godt (die alles met wijf-

heydt g;;maeckt heett) te loven? gevonden wert inde

kleyncais inde grootfte dieren* Want hy hecft inde

kleyne ghcfttit cen onghevvoonefchoonhcydtjeen

fcherpgevoelen ^endevvonderlick vernieughen^ fo

datter mcer oirdicck is oin fich te verwonderen
over de fnelle vlucht der vUeghen, dan over den
ganck des elephants ofvaneenos:ende daer is meer
wondernnde werckcndermicren J dan indelaften

die vands kemelen gedraegen werden. Ja (fegt Au-
guftinus)ickenfchaememy nietecn vliege tever-

heftonbo/en de fonnc, doorwelcke nocntans allc

' dinghen ia het levenbehouden werden, cm dat d^
vliege een levendiehmaeckende ziele heeft. Hoewel
andere P|;itoJop/j;, dat Auguftino niet geern fouden

toeftaen, (kit defonne> doorwekkers middelalle

^4'
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dierenhaerleven ontfangen, fclve fonder levendige

kracht vvefcn (oude. Den fclfden Auguftinus ver^

hacit dat een Chriftcn op fekeren tijdtfeer vande

vlicgen geqaollen zijnde een Maniciieer ontmoete-

dc, die hem by die gclegentheydt fcchte te over-re-

den , dat de vlieghcn niet van Godt ghefchapen en

wacreninaervandenduyvel. Maer antvYOorde den

Chriften, indien niet Godt maer den duy^^el de vlie-

en gelchapen heelt , wie heefc dan de byen gefcha-

penPden Manichcer niet dervende feggen,dat fiilcke

vernuftigeendenuctedieren vande duyvel gemaeft

waren, is in fijn gevoelen befchaempt gemaeckt.

Daerom heefc Hicronymus Cardanus beterghe-

oordeelt, fegghende datdefekleynedierkensghe-

maeckt zijn tot een cieraedt des werelds. Want wic

en moet niet beiijden, dattcr ongelijck meer konfte

vereyfl: is cm de ontallicke culeuren defer dierkcns,

cnde alle haere nettc ende menighvuldige ledekens

vvel afte beeiden, by exempel van een bye , vlieghcj

miere, vloojrupfejboterkapeUboom vvoi mjkalander

ende fo voorts , dan een os ofeen peerdt,ofeen ele-

phant te fchilderen ? want even gelijck in een paeuw
decokuren veranderen-na datfe op dees ofghene
wijfenahet licht dcrfonncgefet zijn > ende na dat

het licht verfcheydentlick van haer af-fchiet , fo

wort fulx ingelijx in velevandefcdierkens aenge-

merckt. So dat een ende felfde plaets d'een tijdt

groen,d'andertijdt blacuw? root^ gheel of ander-

fmts gecoleurt fchijnt te wefen,

Hetwoort infcctum daer defedierkens medebe-
naempt werden, beteyckent eygentlick een dier dat

infnij-

*:

ft
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infnijdingenof verfchcydendeelkenshecft) cUepe-

lijck van een j^efnedcn ofgefcheyden zijn , hoevvelfe

nochtendeele met hare binnenftedeelcn aenmal-

kanderen hangen , wclcke infnijdingen in fommige
ophetopper-lijf; in andere acn het ondcr-Iijf, in

fommige op beyde plaetfen gefien wcrdcn. In dcfe

dierkens en vintmen ghcen vlcefch noch bcenen>

[iiaer yets anders in hacr plaets , gelijck inde bjfon-

dere befchrijvinge breeder blijckcnfal.

Dat defe dierkens volmaccktcdieren zijn blijckt^

omdatonder de dinghen die uyt een onvolcomca
vermenginge beftaen geene ghetelt wordendiele-

ven. Want fodanich worden maer alleen genaempt
de dingen die uyt de dampen inde locht veroirfaeckt

worden , als daer zijn de wolcken , regen , winden ,

fneeuw , hagel, donder ende fo voorts. Hoswel uyc

dcfe gemelde dingiien wcl fomtijts eenige dieren te

voorfchijn komen 5 alspadden, vorflchen, fpinne-

koppcn, rupfen, fprinck-hanen. Het is wel waer daC

fommighe defer dierkens niet en hcbben alle die le-

denendebequaemheden, die in fommighe andere

dieren gevonden vverden. Maer daerom en nioet-

men niet feggen datfe onvohnaeckt zijn. Want yder

heeft alle die leden ende eygcnfchappen die tot haer

wefen ende onderhoudt noodich zijn ^ fodat ekk in

fijn foorte volmaeckt is. Want anders en fouder

geen dier volmaeckt niogen genaempt werden , de-

vvijle daer geen dier en is, dat alle de leden , eygen-

fchappen ende bequaemheden te gelijcke heeft , die

in fommige andere gefpeurt vverden, Ende hoe fou-

de yemandt defe dierkens derven onyolmaeckt noe-
" """

men
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men, gemerckt In vcle der fd ve ( na nhdijcIcmatiV-
heydt te rckenen ) ongclijck meer verftandt^konfl?^
voorfichtigheydt, vernuft, nuttigheydt, kraclu ende
andcre wondeiiicke lioedanighedengefpcurt vvcrdc*
danindegrootedicren- t>y voorbeeldc, indezijde-
wormen,byen,fpinne-koppen, micren, vioonendc
andere? endehoewdtevoorenvcrliaeltis, datdcfe
dierkcns met der tijt ecn andere gedaente aendoen ,

ende van wornien in vliegen ofandere dierkcns ver-
anderen, nochtansen volgt daer uyc niet, datfete
vooren gheen volmaeckte dieren en waeren , niet
nieer als het volgc dat een kalf, gcen volcomcn dier
ofkalf enis, omdat het daernahoornen krijatdie
het te vooren niet en hadde- ofdat een nieuwgebo-
ren kindt, geen vohnacckt dier ofmenfch en is , om
dat het noch geen tanden en heeft , ofdat een nicuw
geworpen hondt geen volkomen beeft en is, om dat

. hy noch niet fien en kan. De natnyr noyt konnende
,

ledich zijn
, maeckt iiyt alderley ftofte alderley din-

gen , na dat de gematigheydt ende bequacmheyr der
Itofte lijdcn kan. Want het lichaemder menfche
felfs komende tot verrottinge brenght verfcheyden
foprten van wormen voort, uyt welcke verfcheyden
vlieghen geboren vverden ^fal daerom yemandt met
reden kpnnen feggen , dat het lichaem des menfche
te vooren met en heeft fijn vohnaecktheydt gehadt.

Onder defe dierkens infeita genaempt is een feer
groote verfcheydentheyt/o ten aenfien vande plaets
m welcke fy geboren worden , als mede de coleuren
.ende hoedanicheden barer lichamen 3 item, ten aen-
fien van de grootte ende deelen der lichamen 3 ten

aenfien

vt
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aenfien van haer voedfcU wijfe van voorteelen ende
haren verfcheyden oiifpronckj ende maniere van
beweginge.

Daer en is by-na gcen boom^cruydtjvrucht, faedt
ofgewas dcr aerden^ ofhet brenght fijn eygcn woiv
men of eenighe foorte vankleyne dierkens voort,
Ingelijx en zijndcr gecn diereojofdacr vvordcii eeni-

ge byfondere dierkens op of in haer lichaem voort-

ghebracht; alsmede uyt debedervinghederfelver
lichamen. Selfs de dingcn die door konfte gemaeckt
zijn^hebben haer byfondere dierkens die uyt de felt'-

de voortgebracht wcrden , ghelijck indekieederen,
boeckcn, ende andere dingen te fien is.

^

De infecta die haer vlercken verliefen , en krij^en
die noyt weder , want fy en groeyen noyt weder aen*
Infgeliix als de byen haer angel verliefen,fo moeten
die (gelijck Albeitus getuygt) vande vvonde fterven.

Yele /K/fii^^hebbenfeerlangcpooten, fommige
om datfe te bcter foude konnen op-fpringen; andere
omhaer vande aerde opte heften alfe willenvlie-

gen ; ende cenige om door de felfde rontom te voe-
len of haer yets inde wech is , door dienfe hardach-
tige oogen ende een fvvack gcfichte hebben: fo datfe

daer mede haer verweyren , ende 't geen haer vcr-

nindertvtrachtenwechtedoen: tot welckeneynde
oock vele langhe dunne ende teere hoornkens heb-
ben aen haerehoofden.
De reden waerom fommighe van defe dierkens

leer vele pooten hebben , feggen eenige te wefen de
Aoude gematigheydt defer bloedeloofe dieren , waer
.^oorfe traeg zijnde van bevvegiBge,door de menigte

der
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derpooten in lucre berocnnghc verlicbt worden.^
Ten anderen , om dacfe vcrfdieydcn infnijdinghcn
endc fcheydinghen van leden hcbbcn , cnde lanck-*

werpich op dtr aerden Hggen , ende d erhalven vclc

pooten van nooden Inl-iben.

De wijfe op vvckke defe mfecia y/oovt-koma) Is

ieer verfcheydcn , want fommigc telcn haers gelijc-

ke voort gelijck degroote dicren die bloct hebbcnj
alsdemicren, fprinck-hanen, wefpen,&c- andere
brenghen wel wac voort maer niet haers ghelijcke *

niaeralleen vvormen; vele foorten enwordenniec
voortgheteelt door vereeninghe van manneken en
wijfken , maer door eenioe verrottinj^e, brocdin?ei

eenighe warme ende vochtighe ftoile, wclcke tot

het voort- brengeneenigher Icvendighc dierkens al-*

derquaemft bevonden wert : want de Hemeifche
warmte verftreckthaer voorde ziele. Een^gewer-
den ten deele door voorteelinghe ende ten deele
door eenige verrottinge voort-gebracht.

Onder de gene die door paringe oi door vereenin-*

ge van het manneken methet wijiken voorteclenj

xijn de wijfkens ghcmeenelick gr orer dan de man-
nekens, 'twekk oockinfghclijx onder deviilchcn

wort aengemerckt ; want de meerder grootheyt des

lichaems tot de overvloedigher voort-teelinghe be-

quaemis.

Het is voor een wonder te rekenen , dat vele van
defe infecia die wijtkens zijn, degcftalte der leden

hebben die tot de voorteelinge behoore, niet on, e-

lijck de mannekens in andere foorte van dierc:, endc

in tegendeei de mannekens de ^edaente defer leden,

die

1
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die gemeenelick inde wijfens is. So dat de mannc*
kens haer niet en voegen Inden voorbu)xk der wijf-

kens, maer dewijfkensinhetlichaemder manne-
kens) waerdoorfeeenlevendiaen waefem onttan-

gen die haer tot de voort-teelinge bequaem maeckt.
De tnfc^a wordcn in het ghemeyn gheacht te zijn

vaneenkoudegemaMgheyt, ende datfe omdiereT-.

den weynichvoedfcl van nooden hebben : dcchdit

en moet niet von alle foorten verftaen werdenjwant
daer zijnder eenige die merckclick heet zijn, f^elijck

de byen,de cantharides ofte groene venijnii^en boom-
vvormcn, Sec, den meeftendeel defer die\*en en kon-

'^ nen de kouJe dcs winters njet uyt-ftaen , mner fter-

yen voor den winter, ofliggen As doodt ind'een of
d'anderplaets verborgen, totdatfc-met den fomer
gelijck als cen nienwleven aennemcn.
De infecta en gcbruyckcn geenen acflcm of verlia-

linge des .ideais • gemeixkt iy kout zijn , end;c geen
blocdt noch longer en hebben, ende alleen door het
water of locht die haeromringt, van tuytenver-
koeltwcrden^ ende ditisde reden datfe met olyc
beftreken zijnde ftcrven, doordicn de kieyne tocht-

gaetjens doorwelcke Cy verkoelt worden gheftopt

wordcn, maer door azyn worden die geopent , cndc
de dicrk ens in het leven bchcudcn, tiier tc^^en wer-

ommige inbederckinghe , dat eenige wfc^a
g! oot gfluydt van haer t^even , gelijck de byen, vlie-
gen, krckels, muggen, he. doch dient tot antwoor-
Qe,dat fodanigengcluydt niet veroirfacckt en wcit
^oor de tucht van eenighen adem ofiongher , niaer
«oor het ghedruys dat defc dieren maecken met het

.
fchud-
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fchudden van haerlichaem ende vlercken. Want
indienmen de byen ofvlieghen eenige tijt in het wa-
ter hout dat matlchlick warm ofkout is, fo zuUen fy

ftefven: fnaermet warmenalTchenbedcckt zijnde,

nadatdeovervloedigheyochtigheytverteert is, fo

beginnen fy weder te leven ^ 't vvelck nict en foudc

gefchieden, indicnfe heet bloedc hadden , ende by

ebreck van adem-treckingc gheftickt vvaeren. En

leett de ervarentheydt datfe reuck hebbcn; want de

byen en konnen geen ftanck noch roock vcrdragen:

ende vele infccta fterven door den reuck van aenge-

fteken folpher. Oock weten de byen ende nniggen

baer voediel van verren te riecken endetevervol-

ghen.

Het is een faeck die ten hooghften te verwonde-

ren ftaet , dat defe kleyne gheringhe dierkens veel

ftercker van leven zijn danmeeft aile andere oock

groote dicren, die inde locht fweven , of op aerden,

of inde wateren leven. Want vele vande infellain

verfcheyden ftucken verdeclt zijnde, blijven allede

deelen eenen tijdt-larick in het leven, infonderheydt

die lanck zijn, ende veel pootenhebben: ghelijck

oockdeflangen, eggediflen ende eenige weynighe

andere. De vlieghen blijven lange in net leven, na

datfe van haer hoofden berooft zijn. Ende hier in

zijn defe dierkens eenige gewaflen ten deele gelijck,

welcke hoewelfe in ftucken verdeelt wordcn5Tioch-

tans haer leven behouden , ende yder fluck inde aer-

de gefet zijnde, brengt fodanigen gewas voor als het

geheel v^'as , daer de deelen van genonien waren :
fo

^
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d^itliaer levendighe zicl in yder decl gheheelick be-

ivaertwert.

Meeft al it infeHa fterven binnen het jaer , uytge-

nomen eenigcdie baer des winters fti! ende verbor-

gen houden. Maer gcmerckt verhaelt vvert inde vol-

gende befchrijvingne^datter eenige xijn die feer lail-

gen tijt in haer verandcringe blijven ligghen fonder

eenich voedfcl.niet alleenthien, ofclf,maer felfs tot

ontrent vijf-en-twintich n^iaendcnj fo b'ijckt daer

uyt de waerheydt van 't gene te vooren gefet^t is, na-

mentlick dat defe dierkens van een koadt tempera-
ment ofte gematigheyt zijn. Datmen hier op foude
mogen dencken, dat defe dierkens by de locht kon-
nen gevoet werde, gelijck vande Chamdmi verhaelt
wertjdat en voldoet niet, doordien de er varentheydt
geleert heeft^dat den chamarleon door enckele lochc
niet gevoet en wert,hoewel hy eenigen tijt in het le-

ven kan blijven gevoet zijnde dooi: eenige feer kley-

ne dierkens die inde locht ztjri ^ ende van hem tot

vocdfcl ingetrocken werden.

Wat de gebruycken defer dierkens aengaet, hoe-
vvcl velc derfelvenietalleendemenfchenendean-
dere dieren feer veel ongemack aendccnjmaer oock
bngheloovclicke fchade aen alderley vruchtcn ende
gewaflen der aerd^n aen-breiigerijfo dat Vltnius ende
andere hiftory-fchrijvers verhalen , dat door defe

i^nde andere kleyne geringe dieren fomtijts ecinghG

ftedenendegheheele landlh-eken van iuwoonders
ontblootzijn. Nochtans zijnder oock onder defe
dierkens die de menfchen gioot ghemack ende pro-
fijt toe-brengen, als infonderheyt de bycn. Ecnighe
Worden oock inde genees-konft gebruyckt , andere

/

y
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dienen veiTcheyden dteren tot voedfel. Eenige wor-

den gefegt de elemcntcn als de aerde, water ende de

locht van venynige endequadegeftaltenifle tefuy-

veren.

Daer zijnder ooclcdiemeenendatTomniigevan

defedierkens dienftich zijn om het onfuyverc bloet

eeniger dieren uyt te fuyge. Edoch dienen defe dier-

kens infonderheyt om inde felfdcGods wondcrlicke

wijsheyt,ende macht te bemcrcken.vvant gelijck het

in een konftenaer meer vcrwondert were een kleyn,

ende fubtijl werck, dan 't gcen grof ende groot is- fo

ifleroock inde natuyrmccft reden van verwonde-

ringe indecleynftcfchepfclen. Zvvingcrus verhacit

in theatrojdatbinnenNeurenburgecn yferevliege

gcmaeftis, wclcke vandcn huyshccr ende eygenaer

in het begin der niacltijt los gelaten zijnde, ron-

tom de ^eheeletatel vloogh>cnde eyndelick tot den

eygenaer weder-kcerde. EndePiinius verhaelt van

fomniighe die ganfche wagens gcmaeckt hebben,

welcke onder de vlercken van een ghemeene vliege

kondenverboigbenwerdcn. Ick hcbineygenper-

foon hier binncn Middelburgh
^

langachtige keten,die rontoin den hals van een vloo

wiert vaft gemaeckt, ende dc vloo fprong gcmackc-

lick met den ganfchcn ketcn wcch. Gclijcker dan in

defe ende dierghclicke dingea mecrkonft isdanin

groote ; fo oock meerder bev^^ijs van Gods v;njsheyt

indckleync dicrkens. In wclcke niettcgenftaende

fy in haer ghcheel feervveynich lichaems hebben,

nochtans met onnafpeurelickc verfcheydentheyt

der leden voorfien zijn^die tot haer voedinge, bewe-

ginge.vijffuincjvoorteeiinge &c. nootfakelick zijn.

ghtfien een gouden

^ ^

- r

v;
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Byfondere ende 'perfcheyden^enmerckijigeH-

%mden aerdt < loonderlich yerauderime
.

o
mde E)[(renfcbciphm dcr a JVormcn

^

Rapfen ende b andere hlejne dmcn in het

ghcmej'fh

Ck hcbbe voor eerfl; ghe-

mcrckt;, datcvcngelijckde

mcnfch ende andere diefen,

door cen heymelicke drift

:ene-
d. De Dierkens van welcke hiergefproocken werr,

tioemtn de Launen in/ecla otn datfe ghelijck als ver-
fcheyden infnijdingen hebben ; of als in nnghen ver-
deelt 2ijr

. orn wcicke reden Albertii^ die annulofd ge-^

naempt heefc.

b. De gemekie dierkens mfecia genaempt , worden
verdeek in de gene die in of op de aerde lich onder-
noudeh i ende die in hct water leven.. Van de gene
die op de aerde woonen hebben fommighe voeten :

doch andere en hcbbeu geen vcetenjgelijckdaerzijn
de morten

, fiecken , de wcrmen die inde aerde , of
inden menrche,of in andere dieren groeyen; als mede
in verfcheyden gewallen , fteenen, ende foo voorts.
Onderde gene die voeten heb'ben , zijn eenigege-

vleugelt, andere niet. Die fonder vleugeis zijn y heb-
^^n eenige weynigh voeten, namelick fes, als de mie-.

^^>mol,luys,gtc» of acht voeten, gelijck deScor-
pioenen ende fpinnnekoppen : of twaeif voeten , of

' A vce£4

\ V^
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Metamori>hosis
geficgenzijn haerfelvcn voort-te-iet-

ten, ende alfo in haere foortc eeuwich
te blij veil

J lioc-wellc voor liaer cygen

felven den doodt oiiderworoen yVm c-

'i

bewiis is vaodc

G Sv w d

ficnigheyd

'^i

^

1y alleen alies

in alien 'w ercLtjiiiaer oock alles in ha

daenteoonderlioudt ^, dat fcp^l1
y

ick.

die mccr beenen hebben dan de ge

veerthien,als de rupfen, De andere worden veel-voe
tige gcnaempt ,

"

meldc.
De mfecta die vlercken hebben zijn tweedcrley; ee-

tiige hebben die open , andere de felfde met eenigh
anderdeckftl bedeckt , diedaerom vaginipennia ge-
rjaempt werden,Ten andcren,fcmmige hebben twee,

fonimige vier vlercken:ende wederom,eeniger vlerc-

ken zijn vlicf-achtigh , ende geven doorhet raecken

niets van haer : maer andere zijn gelijck met eenige

bloeme bedeckt , welcke door het raecken af-ftuyft,

ofaen de vingeren banght , gelijck te fien is inde wit-

tiens, of botcr-kapellen , by de Latinen Papilwncs ge-

naempt. *

c. De dingendieonfterflickzijn ende niet en ver*

gaen, en telen niet voort.

d, De voorteiingheis dickmael met grooEnadee!
' /ende

N



Nat is KALIS.
k.hccft li plaets indefedierk

3
'y

want tot dicn cynde ftcllcn Ty haer

faedt, ende dat op fodanighe plaetfen.
"\

hct fclfde door de f<

bcquamelick kan uvt-gebroeydtw
aen, ende tegcn dicn tijdt, op w(

tfcn , defe dken op die {(

kens h

c

1 voedtfcl

nen vinden. Soo datmen met verwon-
dcringhe fiet , dattcr gKeen Rupreri

vooEt en komeii , voar datfe op de
plaets van haer gheboortc , oock met
eeiien liaere rpiifc gberecdt vinden:

er ziin dan felfs vc-Waerin,, . ^,..-„,^

e meofchenj wclcke liacrc kind

vobrt-teelendcj liiet dc op-voed

A 2 der
±_

^n^&.ongemackenycriuenght.Soodatdooreenwon-
QerlicRe gencgcntfieyc ende beleydc dcr Matuyr, de
- jP^^k^n ecnichfints haer felveny^tlp^chenen, tot

Qnderlioutlt van hetgemeene.



4 Met A MO PHO s i s

clcr {dwQ verlegen ende fccr bekom«)

nicrt zim. rll

MacrinlG'O
4fe

ydt achte

mere

i
de lactftc bcviiidinghe vcrhaelt wen
dat nyt twee Rupfen van ecn endc

dcrley ende fecr

hekomen:lce verande &
deeene riipfe lieb ick

bevondcn dat voort-gekoi

fciiooiie boter-kapclle met
nyt de andereacic1s

- ,. . .

tachcnti? kleine vliegen, welckc alle

^7 boven iiyt het lijf uyt-gekrop
-1 4

' Ten anderen
,
ghclijck ten aenfien

vandc verfcheydentlieydt der landen,

de menfcheo van malkanderen leer

verrchillcn in grootte dQS lichaems

kokurj gelialtc? gematigheyt^manie
/' ren

I
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N A T U R L I S. 5
htc dcs hayrs(want

fommiglie plaetfc a roey fc

dcre nict laughero
a d

wolle der ionge lammercn) cnde foo

voorts j fo iHer oock in dele dierken

ecn onbcfchri)velicke verfchcydent-

heydt,na den aerdt ende geftalte van

yder landt. Maer gelijckmen vande

weerdigheydt ende geluckfalighey

der menfchen iiiet en moet oordeel

het uytt maer meeft na de

deuglit ende inwcndige geluckigh

ftaetd dts heb ick dat

infgclijx aen defc diercn konnen be

mercken: Want als ick fomtijts eei

cierelicke ende fchoone wel-ghefat

foeneerde Rupfe vondt , fo

dat nac hacre veranderinge

;

daer

d
feer fchoonen uyl of kap e

mi

fou

koiiien : ende in tegende

A3
t5

ais
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amorPhosis
I^-

Rupfc

wan
J

b'L

Too meynde ick,dat icj. na de
deringe, daer uyt een gracuwen vuy
len uyl foiide te voorfchijii komcn
Maer de ervarentlieydt heeft my ge
heel anders

rupfen komen wel leelicke uyl

de uyt leelicke rupfen , fcer fcliooi

kapellen.

Voorts heb ick oock bemerckt,d

ghelijck onder de menfclie

twiften , haet ende vyantfchap

dat oock het felfde alfo met dcfe kl

ne dierkens geftelt is. Eiide

in verfcheyden Landcn de mcnfch
yerfcheydentlick ghevoedt word

?

&

glieli;ck

fbmmige als in Noorwegen nict dan
met ftock-vifch in plaets van broodt;

dere in Indien met Caflavy

1 in plaets van broodt : end e
» he

-. ^

J

I

"1
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N A T U R A L I S. 7
liebruyckcn meeft tot haer voedtfel

de baftcn vanboomeii^bladercn^wor-

telcn^kruyden
,
ja daer zijnder die in

het vlccfcli ende ingewandt van doo-

de menfchen een goede fmacck vin-

den.So iilcr inlgelijx onder de riipien

root verfchii van voedtlel^endc lom-

^

andere op , endemige eten oock d
2i)n haer medt-^hefellen tot een be

-Diaets,

Ten vierden , ick heb oock felfs

vande hope der Chriftenen, welcke is

de op-ftandige tot een voikomen
luckigh ende eeuwigh leven: eenigli

i

iints een voor-beeldt ende ghelijcke-

niffe in defe gerioge dieren beipeiiit c.

Want daerfe in haer eerfte leven maer
en maden . wormen
. ^.Aengefien de op-^vecJ^ange der dooden een werck
is dat de gheheele kracht der Natuyre te boven gaer,
ende derhalven Gode eygen ; fo en kanmen de ieec-

t^erhcydt daet van door geennatuyrelicke redenen

A 4 bewij.

\ \
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MeTAMOPvPHOSIS
rupfen gewecft j fo wordenie nadcr

handt kleine vogelen , die inde vry

ht, inde booghte ende by de

de (oetighedcn

haer onthoudcn, Edoch ccr fy tot dit

leven konnengeraeckcDjio iiioetcnfe

haer eerfte licliacm veraodereii ^ ende

voor

bewijfen , tnaer banght alleen acn den geopenbaerde
wiJleendcbeioften Gods inde 'PI. Schrifren uyt-pbe-.
dmckt. Nocbtanszijnderinde Naiurc wel eenirre af^

beeldingcn , welcke by gdijckenilTe de felfde eonich^
fints vertooncnAVant men liet dagelijx dat riet alk'cii

Wytaldedey zaden , maeroock ar^dere dinghcn , die
niet en leven nocb gevoelen hebben ; levenvlig. ende
gevoelendedieren vooit-komen- Nadatinden Win-
ter de gewailen ende vele dierkens, cen ianaen tiic ds
doodcgeweellzijn , fchijnenfe met bet acii-komen
desSomers als ecn nieuw leven te krijgen.DeStoiicbe
Pbilofopben hebben gelooft dat als de oude werfldr
verbrandtfalworden, uyt de gebrande Aoife wedcr
aiiesfal vernieuwt endegelijck als berfcbapen wor-
den, Soroafter cnderde Cbaideen , endeTbeopom-
pus onder de Peripatetifcbe i'bilofopben , hebben de
©pflandige der dooden erkent, Als mede den liey-
denfchen Cbryfippus. volgens'tgene Ladantiusaen-
treckt //^. /?2/?//, 7". cap. 23. den ilaep ende ontwacc-
kinge uyt den (laep , is een daegclix ende gemeefl
vo.orbeddr desdoods ende opil;andinghe.

y^^-^
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Naturalis. 9
i tijtlanck als inden doot le

datfc ecu andcre gcftalte des

lichaems verkrcgcn hcbben.

.

kc Vcranderinghe ondcr and

ftaet , dat op de plae

dacr de pooten vande Rupfe geftaen

hcbbcn, daer ftaet daema den riiprghe

van hot dier , dat door de verande-

oort-kompt : Ende dat den

feweeft is vande rupfe , daer

de pooten gevonden

dier dat na de verandcrlng^

fchijn kompi

vindinglie ki

:ftc be

toont wert

Ick hcb cock aengh d

dcCe dieren ecrfe tot liaer veranderin

be komen, van alle liaere onreyni

heden moeten ghefayvert worden

de

anders en konnen iy niet \

L. Ende dat defe verander

A < met

r-^ >jTr7lD-i^_i -.t^ rV LJ u-r^w-irj-.m _ _ ^^ r^u—i^^^v ^Lmiiiiii i—r -i^rj-

IF
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Metamorphosis
groote treckingen, arbeydt ende

°fcliiedt. Doen dacht ick, dat

L
h
"

I

pi;ne

ons dit een voor-beeldt diende te we
fen, om ons te reynighen van alle be
fmettinge der ziele ende des lichaems

'i

h .

1

1

door onfe doodttoe-gancktelieb
ben tot den tliroon der s;enaden inde
hooghfte Hemelcn .imelen , alwaer niet on-
reyns en kan in-komen ; want die de
hope der zaligheyd

die moet hem felven re}

1
1

L

len

eli^ck
.r Godt reyn is- ende dat vande fonden^

welcke allcen de menfdien voor God
vcrfoeyelick ende onrcyn maecken,
Matth.i^. 2 Cor. J. I. 1M.3. Jpoc.22.

uyt-treckende den ouden menfchcjOp
dat wy den nienwen Menfclie mogen

doen die na Godts ghelijckeniffe

herfchaepen wort : even gelijck ded
dieren haeren ouden huyt af-doen ,

ende



N r U R A L 1 s.

nfch nieuw eiide

II

i-

^

i

'1

ende (

dertlichaem knjghcn
^ Als nu defe dierkens gefiiy

van all

a'
fy

onreymghedcn > ibo

^liick als in ecu Graf

beforgen^ende fpinncn voor hacr (el

veil cen-lmysken dat feer konftigh iJ

ende een wonderlick werck vand

wij(c , voor-bedac

forghende Natuy
de

dit 1^sKen

fy een kleine openioglie
;>
d

feer beliendigh sbciiiacckt&'" ^ do

welcke fy ophacren beftemden tsjdt

viyt-komen. In dcfe huyskens 2i;iiie

yoor hacre vyanden (welcke de mie-

ren zijn) bewaeit , ende leggen daer

'en als of (y doodt waercn^ noe

hacr noch een levendigh fap i

^h is/t welck haer zielc is, ende

elcke teghen den tijdt van 1

4 . ver-

\



12 M
veranderinge ende iiytkomfie beg'

op-te-fwcllen ende te fermenterc

loo datfe weder in een ander lev

een nieiiwe gheft de

Di
s

L
,

ende in

lichaems te voorfc

gafmy inbedencken , dat wy vee]

meer voor ons af-fterven ;, voor ons

felven behoorden te befbrgen nict al-

leen een bcqiiaeme luft-plaets vovor

onfe lichamen,maerboven al de He-
melfche woon-plaetfeii onicr Zielen

by Godt, tot welcke onfe Ziclcii ko-

men moeten na de doodt , namelick

haeren oirfpronck diefe geeevcn
heeft, gelijck

den keert daer het iiyt

yder deel onfes wefc
3

n tot der aei

^heriomen is

IS wcder-kee
rende tot fijn beginfel ende eerilen

oirfpronck. EccleTiaJl:. 1 2.

Noch Iieb ick ghefien , dat als

r

pie
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N ATURALIS- ^5
rupfe haer tot vcrandcringe ftelt voor

haeren natiiyrlijcken tijdt^dat is^eerfe

eetcnhccft, endelanghe gheiioe^h

haeren vollen wafdom lieeft ; dan en

kri)ghcn fy na haere vcranderinghe

,

haetebchoorelicke geftalte niet^maer

zijn leelicfc ende elendigh , de vleu-

gelen zijn te koi t ende verkrompen

,

gelijck perkement dat te nae by het

vyer geweeft is ^ die anderfints in deri

tijdt van een halfuyr net geverft ende

iiyt-gefpannen worden. So dat hy nu
die vleugelen niet en kan ghebruyc-

ken 5 ende fijn koft niet en kan fbec-

ten, ende d^crhalven veel elendigher

is dan te vooren . ende lanx de aerde

kmypen ende vergaenmoet.So dacht

ick (by gelijckeniffe) inmijo feljen

ial het gaen met de gene die den tijdt

der ghenade in dit teven verfuympt
i

4. heb-

-

I

^

r -

lorvui-i ji_i V — -x-i^ii LV.I.TXIU JTWJKlljuviiruj u



4 M
hebben , ende welckers Zielen

het geeftclick broodt dcs Godd
ken Woordts cnde Chrifti , niet

• zijn gevocdt, die zullcn een elcnd

opftandinghe hebben , cnde veel

'* J"

vcei on-
v^

kiger worden dan fy in d
'ft Macr in teghendcel

d
y in dit aerdfc

- Godts licvli

:s

liiick

loo hebben wy in-Godts Woordt d
I" belofte

-' *

e m defe dierkcns eeni^.

fints. ecu voorbeek
; dat wy na oiiS

pftandi
tt

ac ^dc ziilleri met
Chrifto indcn Hcmcl op-orficno

i".

1men verkrij

lickhedcn ende foetiglieden d

icerlickte lichac

de met de heffi

Ir".

rechtcr-handt Godts eeuwiglick zi

veriadight worcien : geh;ck"ciefe d
ren, die eerft aerdt-kruypende W<

r.j^.

^Sf-

i

»

men

.

-even-, f

y-

1

A'

M* 1- -

r T



^•m

t

i.

I-

.1

i

f
1

-

^
V ^
V
J*-'

1
I

1
"

t

ki ' f'

r

f

I

J

(



^

-iS"^^^^""

i

-.1 i^

> - -\

'i ^

^-

"i -.

1^"

^j^

.-',-.''-!'. ,

/

y

, ^

^

/

^K^i'iH^r:



^ A_

N A T tJ R. A t I g. I^

men waercn , nu hide locht vlieghen,

cnde den honingh ende liefFelickhe-

den der bcfte bloemen genieten , na

datfc een ander leven ende ghcftake

dcs licliacins verkreghen hcbben.
;V

t-

a.

I. ONDEPvVINDlNGE.
E Riipfc ^ afgebceldt by letterA.
welcke ick om van andcre te on-

der-
De mpfen 2yn fommige ruych cnde hayrich,

welcke meeii fenynich geacht woi'den; fommige glac

gelijck de Zyd-wormen ende andere. Ende hoewelfe
leer groote fehade doen acndc boomen , foo^ynfe
echtet feer dicnflig om veelderlcy gcvopdte te voe-
den. Somiijts komcn veeldcrley foorten van Rupfen
m fulcken grooce menichte voort , darter by-na geen
loof van haer overich gelaercn wort: wacrom i^j cock
.een heyr Godts ghenaempt werden, waer door feer
groote Icbaede de menlcben toe-gebracht wcrt. Joel,
1: 4- ^^^ de Rupfe keeft overgelaten, heeft den Sprmck-*
^ae)i af'-gegeten , ende n^at dc Spr'mckham heeft ovtr-»

g^lateriy heeft den iiever af^gegeten , ende wat dc Kever
^^eft overgelatenfeeft den Kniyd-worm af-gegeten.c.2,

'^^alfofa/ick u lieden dejaren vcrgeldend/e denfprmck^
"aen, de keve}\ ende de kruyd-ii-or??]^ cnde de rupfe heeft
^f-g^eten: mijngroct heyr dat kk onder ugcfcnaen heb^
^^'5iet Amos. 4.9. Sec. .
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6 M
L
\

derfcheyden , den Egelmps )
heefc haeren oirfpmnck uy t Iiet faedt

dat de Paeuvv-ooge ( van welcke hier
t

onder gewagh gemaeckt wert)ret op
rootebraiid-dc tweede foorte vande

netels , in het Latijn Vn^

Dit kruydt fchijnt een ^

kracht te hebben , door-dien het

dcj door fijn kleine d

pt

kens die op de bladeren ftaen , de
liandt feer doetont{leccken,ende met
puyften of bladderkens op4oopcn :

emack verfeclit ende weg-
omen weft, indien-men de plaet^

brandts ende pijnc vrijft met het

fap dat uyt gras geperil: wcit.

Defe Riipfe heb ick ghcvanghcn
den 14 Mey, 1 635. ende ondeihou-

bladcren tot den
Juiiii des felfden ;aers 3 doen heeft fy

haef
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N ATURALIS* 17

haer tot de ^ veranderingKe ghefet

,

ipaeckende het acliterfte eynde vande

veranderinge feer vaft, met den kop
nederwaerts hanghcnde , als te fien is

by letter B. ^^

B liefe

^. Alle Rupfen die cenicli fpindfel uyt haer felven
Voorc-brcngen , na datfe ilch daerin verbor^^en heb-
ben, Too krijghen {y een geheel andere gedaente dan-
fe te vooren gehadt hebben. U'ant te voor warenfe
fachr,aten , bewoghtn haer van d'een plaets nad^an-
der ende haddcn pooten : maernadatfefich in haer
fpindfel tot veranderinge gefet hebben, (b en fittmtn

^

in haer gbeen beweginge
, dan alleen alfmen die aen-

raeckt; fy enetenniet, worden harder , ende men
. wortter geen pooten aen gewaer, Siet Aldrovandum
lib.z. de infect^ cap,<;. uyt defe veranderingen kcmen
daerna verfcheyden ghedacnten y^npaj?jlicnes die \vy

*\vittiensof boter-kapeiJen noemen.
'tGene ficb inde gemelde veranderinge vertoont eec

daer de papilioncs uyt voort-komen , hebben de ou^
de genaeinpt chrysalides ende aureliaa * om datfe fom-
tijts het coleur van gout vercoonen:hoewel-der occk
zyn die wit. groen, of van andere coicuren gevonden
worden, Wy noemcnfe in het gcmcen uylrgicns,hoe-.

,

welfe feer verfchillen in haL.re gedaente/doch ge-
niceneiick vertoc^nen {y het fatfocn van een kindt
dat inde luyrengeworlJenis, met hoornkcns ende
gehjck als met een xnyter op dei;. kop. ^Idrovjb^dcmn

B X)ac£
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METAMORPHOSIS
Defe veitooninge duyrde den tijdt

I 1van negcn-tiiienclagenjals doenquam
dacr uyt cen fciioone vier-gevleugel-

de c Pacuw-ooe^gclijck in deie mede-

acnde figiiyre aen-gewefen wort^ by

de letter C. ^'w-

\.

Als defe Paeu-oogh eerfl: voort-

qnam uyt haere veranderinge, waren

haere vieughelen even als nat papier

geftelt,

f. Daer zyn feer veel foorten va.nj?aj?i/iones ofboter-

kapeilekens , v/aer van te ficn is by xildrcv Mouffetu<s^

jonflcnu-s ende andere»Eenige vliegen by nachte diefe

7-*/W^w»3y noemen, andcte vliegen inden dach. Beyde

beir.innen feer hec licht.gene dac des nachcs, defe dat

des daeghs fich vertconc. U\^ by nachte vliegen, v,ec-

toonen ficb dickmaei ontrent de brandende kaerflen»

lampen,ofeenigeanderclichten: Ja vliegen fomtijts

daerin,ende worden verbrandt. By defe worden niet

fonder reden vergeieken de ghene die door onmatige

iicfde totde weJluft , of fpijfe endedranck, haer fel-

venbederven. Of occk die al te nieu\vf7gierich zijn

omde Goddelickegeheymeniflen te onder-foecken ;

want Godt woont in een ontoeganckelick licht,ende

veel eer fouden wy vanden giants lijner heerlickheyt

verflonden worden, dan fijn geheymen ende onna*

fpeutelickc volmacckthsden uyt-vinden.

%

v

\

> V

\
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N A T U R A L 1 S. 9
geftelt wacr uyt eenige druppclkens

waeter vloeyden : doch ( dat mijns

oordecls wonderlick was,enop-merc-

kens waerdich)ry wierden inden tijdt

k
If quaitier van een uyr

ftijf,uyt-gefp de

beqoaem om daer mede te vlieghen

dtfel dat dcCe ghemelde

Paeiiw-oogh ghebruyckt , is liiyck

dc verfeheyden loorten van ft

den , doch infonderheydt den ho

iiglijdiere van de bloemen weten t

haelcn: en boven-al bcminnen fy feer

Oo freuyt;, om wclck fy enbe(

malkaodercn dickmacl vcchten.

Sy verbcrglien haer des Winters

inde Schoor-iicenen der landtlieden,

uyt welcke ick de felfde fomtijtsmet

fterck vyer te fioocken , hcbbe doeii

te voorfchijn komen. Oockonthou-

B 2 den
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h 20 Metamo rphosis
den fy haer dickmael inde holle boo-

men.

\T

II. ONDERVINDINGE.
GElijck ydcr voghcl fijoen byfo:

deren acrdt.hceft ten aeniicn v:

fijn geftaltC; eygenrdiappeo^ plactfen

ke fy haer onthooden ende

foo voorts 3 fb medc ten acnficn van

bacr voedtfcl endc oi.rrDronck;v./cIc"

ke in vergheliickinglie Q-cftelt 2mide,

inde dicrcn ibmt?;ts geheel- contrary

is.Want daer den Parai

fegt wort fi^n woon-pl

te hebben scnde fiin ae

' r\

Li
1 e

.3 uyt dc

luck
Ic-wo

haelen 3 fo fietmen in teg

hi

deel dat den Hoepcntoep {ijn Yoet((

ibeckt uyt de vuyligheydt d

menfchcn ende beeften af-gaet. Dit

kan noch klaerder af- b
den uyt dele made , die wy om de

rey-

I

% ,j-



Nat URAL I s. 21

reynigheydt van haeren oirfpronck

ende vuyleftofie uyt welcke fy voort-

kompt, dcfrijn^madc ghenaempt heb-

bcn. Want iy onthoudt haer inde

vuylc ende ftinckeryoleo endeney-

melicklicden in welcke fy oock haren

oirfpronck hecft uyt ecu verrottincje

die in een vochtige ende warme ftoffe

aldaer veroirfacckt wert.

Den Iangen fteert die defen worm
lieeft 5 bev/acrt hem dat hy in het

voort-kmypen niet om en rolt • want
Co haeft hy gewaer wort dat hy roUen

foiide-j lb weethy dat door het krom-
men des fteerts daedeUck te verhin-

deren.
^ t

Defen worm hecft fich tot veran-

deringhc beginnen te ftellen den 26

Augufti 5 tot welcken eyncie fv ghe-

WooneUck kruypen inde gerren ende

B 3
roe
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V
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5t2 Met am orphosi s

groeven van oudc muyien. Sy verblij-

ven in haere veranderinghe den ti)dt

van fevcn-thien daglien.Want na dat

ckhem daer dus lange hadde fien in

liggen, fo is daer iiyt voort-gekomen

een tammebye d ghelijck af-gebeeldt

IS

</ Het fchljnt een vreemde faeck te wefen dat de

Byen,(die (o tiyt-nemende vernufuch zijn, cnde van

welckers wonderlicke wcrcken endc rcgeeringhe

feer veel . maer echter noyc genocch nawaerdig-.

heydtefide waerheydt gefcbrevcn is :) uyt iulckcn

heringlien ftofFe ende onreyne vuylighcydt voort-

omen, Het is nochtans feecker ( fcght jonflonus in

iijnnatuyrelicke Hillorie //i), i. c/e mfecti<s) dat uyt

Verrotte StierenjOHen^Kpeyen ende Kaivers de Byen
geboren worden. Daer wort by-gevoeght dat de Ko-
jiingen endeHooft-ofiicieren uyt de herfenen , maer
deghemeene byen uyt het vleefch haren oiripronck

-tiemen. Infgelijx mede uyt bet merch van het rugge-

been; doch dat die uyt de berdenen komen de

fchoonfte , vootfiqhtichfte , fterckfte ende grootfte

-fcevonden worden,
- Vande gewounlicke voorteeiinge derByen wort feer

verfchiilig gevoelt ende gefcbrevcn; men fiet niet dat

tot dat werck de mannekens met de wijfkenst'famen

fcomen, Jonftono tejle loco citato , apum coitm vifm ejl

munquam^ Sommige meenen dat de koningen alleene

4e mannekens zyn ende faedtge ven tot de voortee-

linghe,

i

X
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nde tweede af-beeldinge by de
3

?

-V

teren A.B.C. waer Van A. de.mafidc,

B. de verahderinge derfelfdcjende

C

de

linghe, ende datfe daerom grooter 2yn. t)en gele^i^

den VofTms fchrijft vande voortfetcinghe der byen ,

tiyt verhael der gene die met dt^byen om-gaeii,4id^sV

Den Koningh der byen fet fyn faedt in yder.huyiken|

Da,t faedt heefc de gedaenc^ van een wit blaeskeri, uyt

welcke^^en wit wormken.voojt-Qompr 'het faedtvan

llaep-kruydt niet onghelijck. Rontom ditblaesken

wort vande gemeenc byen uyt den daeuw gedaen een

taeye witte vbchtigheyt. So dat defe witte vochiig-^

heyt te verghelijcken is by het wit van etn ey , maer
het faedt: des koninx by het gheele des eys. ^Sa dat de

gemelde blaeskens met defe taeye vochtigheyt om-
cingelt zyrt, fo broeyen de broeyd-byen defelfde uyt,

Daerna beginnen fy allenxkens meet en meer te fwel-

len, tot dattcreyndelick fulcke wormkens uyt-ko-

men ghelijckmen uyt de vette kaefen fjecte voor-

fchijn komen. Ten laeilen worden daer uyt voort-

gebracht volmaeckre byen , het velleken cpen-fply-

tende. binnen den tijdt van tluen , twaelf of meer da«

•jhen, na dat het bequaem wcder is. Siet Ith./^^deido^

lolatrm cap.66 fag, 1931. cm dat de Byen gefament-

lick als in een regeeringe leven , fo hebbenfe in cnfe

duytfche tale daer van haer naem gtkregen,om datfe

hy een ieveri. So dat byen, fo veel is als by-een. Om te

beter ervarentheydt tc nemen van haer vborteeiinge,

regeringe ende vvercken, fo dunckt my , datmendaet
toe behoorde te gebruycken byen-korven van glas of

«enige dootluchtige ftoffe gcmacckt.

Jl
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H Met *A M O R P H O S I S

dfe byb veitoont'die daer uyt glieco-

menni?j.;} Welcke in het eerfte my
fchefeofeiicter vlciigels te weren,want
ill plaetfe vande felve fach ick twee
witce''f>!ecken van grootte ontrent
, f;:^,(d •.•jB-jfir- /- , ., 1 r i • i

ki£Cn IpeidcH-iioort , als m mal-

pn daddick di-C/witte plact(en met
naer acHteiiie pooten geduyfich uyt

te ftrijcfth ^ endeiiceft de felveiriden

tijdt van ontrent tWee uyren fo neC

uyt-gcpolyftert, datfe tot volkomene

ende fatfoenelickc vleiigclen g£>yor-

denzijn.

Het voedtfel van defe Bye is de
foetiglieydt diefe haelt uyt de bloe-

men vanden cardum fyhejhi^' , daerlc

dickraael op gevondcn wort/ Oock
eten defe byen fuycker, ende konnen

daer mede eenen langhen tijdt in het

leven
-^

\
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N A T U K A LI S.

leven ghehouden wprden. Sy

feer honglierigh , ia konnen d

5

tijdt van een-en-twintich dagen fon

dcr eenigh voedtfel in het leven blij

teycken dat haere ingeboo

hematightMpte ft

haere natiiyrelicke vochtig

heydt

III ONDERVINDINGE.
V

Elijck mecft alle rupfen haeren

oiilpronck nemen uyt eenigh

faedt f., fo is oock defe rupfe

gekonien van een faedt dataende Dia-

B5 dercn
e. Sommige meenen dat alle dieren oock ds mfecta

endede alderkleynfte uyreenich faedt geborenwor-

den, ende niet uyt enckele verrottinghe ; ende dat de

kleene faeden atiefmts konnen verftroyt worden , of

met de kruyden op-gegeten 2ynde , daerna inde die-

ten of na baer doodt uyt de fcifde , verfcheyden dier-

kens veroirfaeckt worden. Ja dat op dierghelijckc

manierede vorfchen fomtijts konnen inde lochtge^

boren xyn.ende met den regen neder-gevallen; door-

dieneehich van haer faet inde lochtmet de dampen
B S op-

^^
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deren vanden popelier-boom ghefet

was , ende 4ooi" de hitte der fonne

uyt-ghebroeyt wiert. Defe Rupfen

€ten feer geern de bladeren vande po-

pelier-boomen of oock willege-boo-

men,welcke beyde bladeren malkan-

ren in krachten feer gelijck 21jn.

Defe Rupfen worden van yerden

gefien, om haer fchoon wit datfe heb-

ben , ende om datfe haer inde hoogte

op de boomen onthouden j om welc-

ke
op-genomen was , ends door de warmpte des luchts

tot vorfchen geworden. Edoch daer zyn fo yeel dier^

kens die uyt ianck verttorven hout , uyt het midden
der belloten vruchteii , ende uyt alderley verrotte

ende bedorven faecken voor>komen , als mede uyt

enckele broedinge, daer maer eenicbfirts een bequa-

me vocbtigheyt ende geniatichde warmte gevonden
wort ; dat net onmoghelick is in alderley oirfpronck
der diercn eenicb <ygen faedt aen te wijfen. Ghelijck

in het vcrvolgh defer uyt-vlndinghcn noch verder

biijcken fal. Want de warmce ofte natuyre en kan
noytledich wefen , maer daer eenighfints maerbe-
quaeme bereydinghe van ftoiTe kan valien , daer uyt

komr akoos yets Icvendichs voort, fj dat den onder-

ganck van het ecne,den pp-^iack wore van het andec

1

1

#
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N ATURALI8. IJ
ke reden ick haer tot onderfcheydtjde

Verde-fenders genaempt hebbe.

Ick hebbe defe Rupfe van eten

verforght yanden 21 Mey tot den

fefden Junii , ende als doen heeft hy

fich tot rufte gaen leggen , om na fijn

veranderinghe een vroyelicker leven

te verkri^ghen. Ende fy
is inde veran-

deringe gebleven den tijdt van veer-

thien daeghen, ende doen is daer uyt-

gekomen eenen witten uyl. Gelijck

inde derde af- beeldinglie te ilen is

,

waer van A. de rupfe,ende B. den uyl

vertoontjdie daer van voort-gecomen

is. Na dat dit uylken met fijn gefel-

fchap eenige dagen vroeylickgeweefl

was, fo heeft het fijn faedt gefct. Korts

daeraen is hct manneken gheftorven

maer het wi)fken bleef noch in het

leven den tijdt van vier-en-tv^intich

da-
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J
,

/
daglien^jhocwel ick niet en konde be-

dencken waer by dat het fo langhe in

het leven konde blijven,alib het geen

voedfel en gcbruyckte.

IV. BEVINDINGE.
r - ^ - -

EfenfWorm wort gevondcn in"

de fecreten , nemende fij

y

k
^ JL

n/c

^

'4

f\ De Wbrmen worden voort-ghebracht by-nain
alderley foorten van dingen, niet alleen door vcrrot- 'ff

tinge maer uockin laeken die tot verrottinge niet en
^^

kornen; want ( fegt Jonftonus) ais de Meuienaers haer

Moien-fteenen fcherpen , fo vinden fy dat daer Wor-
men in geboren worden. Sommige Wormen dan ko«^

menuyt verfcheyden boomen
, ghevvaffen, kruyden

;

andere uyt verfcheyden beeAen ; andere wordeh inde

menfchen geboren,ofin haer leven , of nahaer doot.

Daer wordcn oock Wormen geboren in (l.'^en-achtige

of fchelp-achtige lange ronde buyskens hanghende
aen de fteen-klippen ofoudc fchelpeh. Sommige van
defe buyskens lijn recht , andere krom ende om-ge-
dracyt. In defe buyfcn leven ende worden voort-ge-
bracht wormen ontrent een vingur-janck. Van weic*
ke breeder te fien is by kondektiu6

, Jonjiontks , a-ildro-^

vandmMz. In hetjaer 1^04 wierden in Italienmeni-
ge Wormen van een onbek'::nde gedaenneindelocht
efien, vvelcke gelijck een dicke Wolcke,het licht der

r
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N A T U R A L I ?. 29
Ipronck uyt den dreck der menfchen,

ende is feer traegh in het voort-kruy-

pen io datmen hem niet fonder re-

den mach noemen den yiiykn kuperdt.

Hy leyde fich tot vcrandcringhe den

1% September ende is inde felfde blj;-

ven ligghen tot den 2 2 06iober, dat

is vijf-en-twintigh daegen.Ende doen
is daer uyt voort-gekomen een kley-

ne vlieghe,gelijck inde vierde figuyre

vertoont aende lettcren A.B. kan ge-

fien werden. Defe vlicghen ontliou-

den haer ontrent de plaetfen daerfe

van daer ghckomen zi;n, ende hebbe

die met iiiycker niet konnen in het

leven hoiiden.

V. BEVINDINGE.
Efe made of worm hecft haeren

oirfpronck gehadt uyt cen war-

me
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o M
me 5 vochtigheytjWaerdoor alle ver-

rottinghen ende bedervinghen ont-

ftaen , ende om dat de natuyre of
warmpte niet en kan ledich wefen/o
wort uyt het verderfvan het eene wat
anders gheb )ren. Want den onder-

k van het eene , is den op-ganck

het ander, gheUjck in veelderley

^.^.-.^^..x.heydtbevonden wort, Ende
het byfonder fb is defen worm ge-

f? uy bed droogh

vifch , welcke ick onder een gelas be-

waert hcbbc. Ende ick hebbe bevon-
h

den dat op den 26 Mcy defen worm
in een h ey verandert was ^ ende dat

uyt
g* Dat de vochtigheydt ende warmte tTamen wel

ghematichc zijnde, alderbdt bequaem zijn'tot de
voorteeiinge , aU mede tot het groeyen ende voort-
brineen dcr ghewaden ende dieren ^ leerc allefints dc
dageiixe ervarentheydt.

Dat uyt eyeren dieren komen is ghemeen; mzet
dat een diet in een ey verandert , ende dat daer uyt
weder een ander foorte van gedierce voort-komt?
fcfaijntfeer vrempt tewcfeu*

'*

-^

c^

I
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N A T U R A LI S. 3«
uyt dat {elfde ey op den 2 1 Junii daer
na, een groote foorte van een vlieghe

ekomeii is , als by letter E. mach ge-
fien worden.

VI. BEVINDINGE.
Et begin van defen worm is uyt
de

wortelj ende heeft inde felfd

fich tot veranderinpe

2uycker

cfet op den 9
Augiifti , ende is daer uyt voort-ghe-

komen op den 25 vande felfde maent
een lanck fwart beeftken

,
gclijck by

letter F. af-gebeelt ftaet. Het achter-

fte lijfileept achter aen,ende is traegh

in het kruypen
,
gelijck

den worm geweeft was

Als dit beeftken eerft uyt-komt, lb

het van coleur bleeck-gheel , ende
liet lijfvooren watroot-achtigh-.maer

daer

1



32 Met A Mc5»RPHosis
daerna wort het hoogher gHeel, ende

naderhandt amber-achtigh, ende eyn-

delick fchoon fwait. Ick heb het by
wat foetigheyt eenen langhen tijdt in

het leven behouden.

VIL VERANDERINGE.
,

"1

^

Efe rupfe eet Iiet loof van brae-

men ende wi]lige-boomen,weIck
beydc tamelick veritoelende 2ijn,met

eyg'nenfchap.Tamen V

Ick liebbe hem wcgh shdct

e-

fijn veranderinghe te komcn op den
1 3 Jiinii^ende iy heeft hier fclven

lijck als begraeven ende in een mft
plaets begcven #-, op den 14 Julii^ib

datfe in haer veninderinglie glicble-

ven is den ti)dt van een-eo-dertigh

daegen. Ende doen is dacr tiyt \

gekomen eenen bruyncn uyl
7

LluckI)

by 4

i
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A T U R A L I S.

by de letter G. af-ghebceldt
93

Sijii

den gheclcnjendeop

jcder vlcughcl ftaet een loiidt pleck

jeniiyt den wittco.Dcfen Uyl wa

fijnen acrdt fcer ftcrck^hoewelhy

den tijdt van twee dagen doodt

Ick noemden hem den Voorjt

k
dat liy in fijn voort-kruypen feer

iier k

VIII. BEVINDINGE

Efe boote Rnpfen onthouden

iich aeo de Duyn-kanten^nemea
haer ipi^fe van verfclieyden kriiyden,

ende iijn aen geen eeridcrky voedt-

fel verbonden^maervs^eyden wijdten

breedt ontrent de Diiynen. Ick en

hadde defc Rupfe naenwlijx te buys

ebraclit ^ ende met haer coliuren af-

beteyckeiit na het levcn^of fy ftclde

C hacr
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54 Met amo rphosis
liacr fclvcti tot verandcringc op den

1 2 Jiilii^in welcke ly geblevcn is tot

den 5 September-, dat is vijfende vijf-

tigh daegen lanck: ende doen is daer

uyt voort-ghekomen defen Uyl af-

r,i

U

hcteyckent aeii de letter A. Defe

Riip{e fcheen teer te zi/n/t welck ick

bordeel veroirfaeckt te wefen , om
dat hy wat te vroegh van fijn ghe-

A
-J

woonelick voedtfel ontrocken is ge

weeft.Ick heb hem om onderfchcydt

te maecken^ den Jaq-er e^henaempt.

r

1
i

mr

IX. VERANDERINGE.
Efe Ptupie en is de voorgaende

niet feer onghelijck in coleuren j

doch defe is gladt y maer de ander

hayrachtigh ; d'^een klein^ en d

u

DeleRupfe gebruyckt tot h

derhoiidt dc bladcren van Sint J
cobs
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N AT U R A L I 35
egc-cobs kruydt/t wclck ick hem

ven licbbc den tijdt van acht dagen.

,Hy is in Cijn voile kracht indc maent

"watit ontrcnt dien tijdt

act hy ilch tot vcrandcririge ftellen,

ende blijft als doodt bcgracvcn lig-

glicn acn ccn ftroo-halm^op fodanige

van Julius

,

manicre als aen de letterA iiytghc-

dmckt is^ in cen ftoffewelck^ in het

aenfien de geelfte ztjde tebovcngaet.

Volghens mijn eyglien beviridinghe

fb heeft ficli dcfe Rupfe tot vcrande-

ringhe ghcfet op den a 4 Jiilii , ende

fy is in die veraoderinghe blijven lig-

gen tot op den achften Mey des vol-

hendcn jacrs, ende op dien ti;dt is*

daer uyt elickomen een fchoon Uvlt-

jen 3 bontachtigh ^ te ghejijcke fwart

ende loodt: ende heeft fijn tw^ee bo-

ven-flaendc coleuren by-na behou-

den
t

C 2 J

.1 L



Metamorphosis
den, uytgefoiidert ds^het geel in root

.verandert is.

: Dit Uyltjen heeft drie-en-twintig

rdaeshen fonder etcn geleeft, ende na

4at het fijn faedt gheftelt hadde is het

geftorven. Ick hebbe defe Riipfe de

Zand-mp ghenaempt , 9m dat hy fijn

-verbli)f-plaets altoos inde Duynen

rhoudt, of dicht daer ontrent.

\

X. BEVINDINGE.
T H

*"IN defeRupfehebickeenenbyfon-

„ deren aerdt ende eyghenfchap ghe-

-merckt. Want daer de andere meeft

- alle vochtigh zi)n van gematigheydt

door-dien fy door fappighe bladeren

^evoedt ende onderhouden werden,

-ende derhalven eten ende drincken

^H le helljeke ende boven haer she-

Jrtt woonelicke fpijfe gheen dranck van

> ^

V.
y
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N A T U R At I S. ty
hoodenr hebben. Dacr 2i;n in teg ,_.

deel defe Rupfen feer droogh van na-
tuercn , ende zi)n feer tot den dranck
gneneghen

: daer van ick vertrouwe
dat de oirfaeck te vinden is in Uaer
voedtfel , zijnde de Bladereri van wil>

2 Boomen,welcke van een droo
ende tTamen-treckenden aerdt zijn

Defe Rupfen nemen haeren o„
fpronck uyt eenen ring, die van klei-

ne eyerkens dicht aen malkanderen
liggende

, gemaeckt is , ende rontom
de dunne tacken der boomen ghefet

ii

>

Worden , ende fo vaft aen de felfd

kleven , datfe met een mes daer vai l\.

gefned werden. Sy
de koiide felfs vande hardfte Winters
genoeglifaem uyt-ftaen , fond
gjie fchaede vande koude te lijdi

*^nde komen uyt haere eyerken

C 3 te
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M E T A M O R P H O S I S
./

?

1

ddcli niet eer'vocJr dafi

fy op de booriien aen Wclcke fy d

de Sonne liyt-gebrocydt wcrdcn,!

natiiyrelick vocdtix :n lionnen

:

ibo datmen de iclfde niet ghewacr en

wert,ofdaer is feeckedick groente5by

welcke ly in liet Icvcn konnciibeh

den werden. Hoe^A^el ick door ey

ervarentlieydt geilcn hebbc , -dat defe

Rnpfcn^'iiyt haer cycrkcns gckomcn

xiindes elf wccckco-Jaiick. in hctle-

vert ffbebleven zijn y by occafic datfe

met eeni^he tacken ic r o t of

op iiimi folder geb

waereti
T. t^

2iO

+Jrt

Dit hqeftmy te nicer op
1om naed

derinsKc ende wedervaercn d

Pclcvcran-

:nc11;

e

defe Paipfen mociite vernc

daerom heb ick de felfde met

dtfci ondcrliouden ende qucca

1

V
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Naturalis. 39
tot datfe haeren volkomen wafdom

verkreghen hadden , tot dat een der

felfde na datfe fich gefuyvef t hadde ,

tot veranderinge gliekoiiien is op den

a Junii, cnde is fo blijvcn ligglien tot

den ecrften Tulii , ende doen is daer

een foodanigcnnyltjcn uyt-geivomen

als by dc letter A. te fien is: doch daer

was weynigh levens by , ende na dat

bet eeoiffc eyerkens gcleght hadde is

yl--

hetgeftorven ; ende de eyeren vei-;-

drooghden , om datter gheen manne-

ken by-gcwecft en was. Defe Pviipfe

heb ick ghenaempc den iSlat-mus , om
dat hy fo tot den dranck glieneglien

was.
\-

XL ONDEI-IVINDINGE.

Oewel daer weynig Rupfen zi^n

die de koolcn beminnenXoo eten

C 4 noch
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^^

defe fe de favoey

roo-€nde blom-koolen^in wclcke

te fchadc doeii^ de bladercii der felve

tiiffchen dc ribbco op-etendc^maer de

roode kooleii en rocren fy niet aen.

Si in mecftcn vvandt is den kouden

door welcken hy

waeter (b dattcr niets dan

Ueen het vel overigh en blijft.

Defe Rupfen hebben fcweedcrlcy

jdt van vcranderinglic 5 want als fy

haer des Somers tot verandcrinsje fet

fo gefehiet die in eenen korten

hetijdt, macr iiidien liaer verand

in het na-jaer begint , foo verbhj

fy daer in den ganfchen Winter o

Ick hebbe defe beyde veranderin

door eygen ervarenthcydtbcvonden.

Want een van defe Rupien hecft haer

fet tot veranderinghc; (wel
l"T af-ghe

*;

i.

U
1^

- IL

^^-

I
Hi'

7,1

I

t-
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N A T U R A L IS. 4t
af-ghebeeldt hebbe aen de letter A

)

op den eerften Julius , ende op den
twaelfden dagh vande felfde maendt

daer ny t vooit-gekomen

Boter-kapelle , diemen in Hollandt

Winkns noemt.Doch een anderRupfe
van defe felfde foorte , heeft haer tot

anderinghe begheven den 1 7 De
cember, endc is daer in gebleven den
gheheelen Winter door tot den 1

5

Mey des volgenden jaers , endc doen
quam infghelijx daer uyt voort een
witte Boter-kapclle , de voorgaendc
in alies gclijck.

Doch iiier flaet wel aen te

ken, dat ick om verder den aerdt de
ler Rupfen uyt te vinden , in een an
der ;aer , op den 1 8 December cei

foote mcnighte van defeRupfen ge
omen hcbbe , ende van fpi; fc

/ forg
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42 Metamorphosis
forgt fo langh alfe eten wilden. Doen

heb tck bevonden eiide gheficn dat

de Rupfen die minft met fw art ghe-

teyckentwaeren, na datfc op-liiclden

van eten , vier dagen bleven ftil lig"

gen , ende als doen quamen door de

huydt aen weder-zijdcn van yder

Rupfe » veertigli en oock 50 en 53
kleine Wormkens te voorfchijn :

welcke fo haeft fy uyt-gckomen w^a-

ren, yder een geel zijdcn huysken

fponnen , beginnende van onder op"

waerts , tot dat het boven hagr hooft

toe-
/*-

/, Defe Hiftofie is ganfcli vreetnpt , niet alleeti ten

aenfienvande wijfe op welcke deie womien voort-

komen; maer infcndcrheydt om dat"een cndefjlfde

rup£e op cweederiey mani^ren voortcelt ; niirndi^k

op defe vreemde,end£ dan op de g;^vvoonclickt; wijie,

door haer faedt. Ten andcrcii, ctn dat een cude felfde

Rupfe tweederiey vooct-brcnght , namelick fomtijts

een wittien, ende fomtijts een vliege. 't Welck noch

meer te vefwonderen is, indien-mendederde wij'^

van VGorteelinge inde felfde rupfen aenmer^kc, die

bict -^.-jch by-gcvocgtwctt.

1

i

+

T

i
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N A T U R A I, I S. 43
ginck. Als fy dit alle fo gefp

nadden tot haer felfs bewaeringe
icn de koude vande lucht , doen

quam de Moeder-rups uyt welckers
li)t iy vooit-gekomen waeren , ende
die ipon de felfde alle aen malkande-
reii vaft , (als met eeii bandt dcr lief-

de ) op dat fy uyt haer vcranderinoie

komende , malkanderen fouden

Dit die-den, ende faedt

daeniijnde, ftelde fich deMoeder
Rupfe daerby, ende leefdeiioclimet
alle die wonden

, ( uyt welcke de
veertigli en meet , te voor g

^^ormen uyt-ghekoitien waeren, )
de fonder eten, vanden t 4 Sept

ber tot den 28 dito. Ende den o O^O'
b

« •

er liju iiyz

en meer Woi
^ideine vlicgi

de veertig! r%

'O

fo

& di

if Behaiven dit , fo tcelen dc vlieehcn voon door
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44 Met AMdRPHosi s

fes daeghen in het leven bleven.

Noch een ander Rupfe doch vande

felfde foorte , na datfe fich tot veran-

deren ghevoeght hadde , ende veer- f

thien dagen daer in vertoeft , fo qua-

men vooren uyt het hooft der veran-

deringe twee Wormen te voorfchijn.

Ende defe twee Wormen zi)n in

mijn
faedt ende vermenginge; waer uyc wormen, ende uyt i

de \yormen vlieghen voort-komen. Voorts worden
de vlieghen by Mouffetu^ ende andere in veelderley

|

foorten verdeelr , fo ten aeniien van haere grootte ,

Coleuren , ende ghedaente ; als mede ten aeniien van
'

haeren oirfpronck , want i^y oock uyt. verfchcyden
i

dinghendoor verrottingegeboren worden. Daerom
ivorttergeootdeelt,dat alfermeerdan ghewoonelick

vliegen gevonden werden , de locht tot peft genegen

is, gemerckt {y uyt een veiTottinge voort-komen.

. De Vlieghen dienen tot fpijfeniet alleen voordc
Spinnekoppen, Swaluwen ende andere dieren ; maef
oock voor den Chamakouy ghclijckMi?zf^e^«^ghe«

tuyght gheficn te hebben. So dat,fonder waerheydc

Vele ghefchreven hebben , dat die dier by de locht al-

leen leeft. So yemandt beeeerich is omtefieneen
nette ende feer aerdighe befchrij v inghe vanden aerdt

j.

ende uytnemende eyghenfchappcn ende voordeeleii

det vlieehen 3 die left Luci4m4 in mujctgencomio, i*

I

f
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i N AT URAL IS. 45
mijn ghefichte binnen den tijdt van

«^.

r

ontrent een uyr ende een half ver-

andert in twee Eyeren van coleiir

loeyent-amberachtigh: ende inden
tijdt van derthien daeghen quam uyt
elck Ey een groot-achtighe Vlieghe
voort. Over welcke vremde ende ver»

fcheyden manieren van veranderin-
gen, ende dat in een ende felfde foor-
te van Rupfe ick feer verwondert
was, To dat mijn verftandt als verftek

ende ftille ftont. Ende dit is voor fo

veel ick tot noch van die foorte der
Rupfen liebbe konnen met ervarent-

neydt uyt-vinden j want ick in alien

t^efen niets en fchrijve , dan allcene-

lick het gheen ick in eyghen perfoon

bevonden ende ghefien hebbe.

XII. BE-

;

y-

.7

*'**'^^ - -_

'""T^' r.v^9--^:^.W, "y,'-i^->v, -
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#

XII. BEVINDINGE.
h

\

mede ecli byrondere ilach

heb be-

1

Rupft

vooden dat hy fecr tot driiick

hen is^ende fim liooft in he

fteeckeode , 'I

lijfom hoogh

ft fich met h

fic e d
hervattendc ^ ende lact alio het dr

ken neder-fincken , even op iod

^^
') de Hocndcrcn doen

Defe Rupfen en willen nicts altoos

ras

dan allccn dc gro

^ ia foiidcn ccr ft^

a

mdcrs procvcn,

Na dat defe Riipfe liaer felven had

e 'y

verandcringhe ghefet op den 7 J
ende is daer in gebleven tot d d u

3
dat zijn 27 da

doefl
/
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Natural! s. 47
/'
doen is daer uyt gliekomen cen groo-

Uyl gheelachticrh^ hebbend

root ftreepken op clcke Vleiigliel

Dcfe Rupfe bevondt ick dat by dag(

feer (laperich cndc loomwas,houden
defi ftil , ende hoew
fijn Vlercken op-licht , fo treckt hy
die weder ftilleke Maer als ick
met de kaers hem des nachts ofinden
avondt befocht , fo bevondt ick hem
feer levendigh ende vaneen woclen
den aerdt. Ick heb hem den >]«»

m'tk

het drincken

pt dat hy fc

was

XIII. BEVINDINGE.
VDer Rupfe is (gelijckwy inonfc

aen-ghemerckt heb
*• Voor-reden
Den ) van een byfonderen aerdt

, ja
(by ghelijckeniffe ghcfproocken) van

J ^ een



V

Met AMOPvPHo s is

eygene wijshcydt ende voorficli-

tighcydt. Want als dcfe Rupfe vocit

.dat den tijdc dcs jaersbegliinttcver-

andereii y den Herft nacdeit , ende
de koiide locht gewaer wort^fo

hefamentliick voor haer i\

fo

^T

fchiiyl-p

I

forglicn ^ end

ynde op dende haelen tot dien (

Peer-boomen of Doorr
ge bladcrcn te famcn met haer fpind

iel, endegebiuyckcn dacrtoemceft

de uyttcrfte toppcn vande tacken,

om dat Iiet loof daer mecft teer is

ende bequaemft om gebo

ncn wordcn , ende alfo

plaets voor haer gefamentlick te ma-

ken. Sy maecken At^Q woon-placts

fcer behendich , want fo langh het

noch goedt weder is fb laeten iy een

openinge om daer uyt en iji te gaen

,

maer

5^

i

J

rf



Natural I s 49
m^er als de kotide hacr begin
dringcn

, fo macckeiife die woonin-
datlc fclfsdoorde

icr-ftrenpfte vorft nietcn word

fb fit

H

-*n

befchadicht
, ende d

biiyt

daer gheen water in , maef vlocyt
over heen : doch fy lijden

g
aenftoot vande Mecfeii, die dc
pfen fecr graegclick op-foeck
deeten.

DefeRupfehielt op van eten dcii

tweedcn Jimii , ende fteldeficli dm
^he, ende doen is daer

hecomen den ^o dito een wic

-M.

yltjen , IiebberKl

gel een roodt pie
'P
een yd

defe Riip

Ick noem
a

d
I\oeckoeck-y om dat fy

fclfd

: half Septcmbe

J d

\
beg

! I

I II
I

i
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50 Metamorphosis
begin van April in hacre fchuyl-

plactfeo blijvcn , tot datfe de waimte

der Scnnc gewaer worden . ende be-

inncn dan wcder tc eten.

=1:

XIV. VERANDERINGE.
TlJOewel de Riipien meeftalle by
*- ^de Bladcren leven^ ende daerom

Diet geern vande felfde wijcken^maer

3

altoos dacr ontrent fich onthouden :

fo en is noclitans dit in alien niet

waeraclitich. Want dcfeRupfenlieb-

ben hacr vedili;f inde Aerde, ende

fchuylen inde Aerdc Co langh het dach

is^ende komen eerft te voorfchijn met

de duyftcrnifle , ende doen by nachte

fo vcel Provifie van eten op , als voor

den aenftacnden dach ghenpech is,

ende zijii alfo eenichfints de Vleder-

muylen ende Nacht-iiylefi ghelijckj

ende

-. ->^;""-r -Vf x_'i- ^ _-
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longhe

dacromheb ick hem dcnNad
pt. Sy etcn fcer geern de

fcliciitjens van verfchcy

kruydcn als onder anderc van kruvf
ken-krovdt endc
Welc Ice ,

7'

nd -1

ydcii bcyd'

f-kruydt
ffWft

cn acrdt 21)11.

Dcfe Riips fteUe fich tot vcrande

hi

den 28 April end
ve p deii 9 Jiinii ^ cnde

docn qnam daer iiyt eenen d
Uyl
laet

\
I

llcli by dae^he

day
fteris, eiidc on^houden liaer indc
ven dacr verfcheyden Kruyden ghc
plant wcrdcn , cnde ontrcnt dc bloe

len.

yt welcke fy haer voedtfc

D
%

2 XV. BE-

V
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52 Metamorphosis

XV. BEVIlSfDlNGE.
'

+ T

Ls ick defe Rups cerfl: acnfacli^ fo

dacht my dat liy eenichiints den

aerdt ende cygenfchap des Hypociits

veitoondc : want lioewel hy feerfncl

is in het loopen ^ fo is hy nochtaiis

dadelick ofhercedt om fo wel achter-

waerdts als voorwaerdts te loopen
^

na dat liet hem goedt dcnckt. Haer

Ipijfe 21)0 dc blactercn der Doom-
hagcn 5 welckc fy fo laoghe ctcn alfe

di£ komien vinden.
^

Ais fy haer tot Veranderinge gaen

flelleO;) fo voegen fy haer by malkan-

deren in eenen troepjende yder heeft

iijnen byfondcren draedt daer hy aen

hanght^waerom de Landt-lieden haer

^oeren-nejlelingen noemeo.

Defe Rupfe heeft haer tot Veran-

derin-

.
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N A T U R A L I S. 55
deringhe geftclt den 5 Jimii endc den
27 dito is daer afeccomeii cen^mot<
te

, die hacr langh ende geern ontrent
de Dooren-liagen outhondt , tot dat
fy haer faedt dacr op gcfet hccft,ende

dat faedt blijft daer tot liet bcgio van-
den aaeften Somer, want fy en komen
met te voorfchijn , voof dat
fe voor hacr gereedt is.

liae r fpij-

r^

t:

^ \

XVL BEVINDINGE.
Eic Riipfcii cten dc bladeren van
VVilIige Baomen code ontliou-

D3 den
/. DeMottenkoxnenuytwolle ende menigherley

loorten vankl.ederen . fo van vcllen als van andere
itotte gbcmaeckt,ende verderven her gene daerfe van
voort-komen

, gebruyckcnde tot fpijte het i'elfde dat
iiaerdc;;! oirfpronckgaf. Ickhebinmijn cantoorje-
^^enwourdich een klcec dat uyt de Straet Davids ghd-
'racht is

, ghemacckt vande buycken van eenigevo-
ghclen

, wdckers pluymen met \u:t veraf-gheuomen
^^jnde ende t'lamen^gbevoeght , dc Inwoonderen aU

ickV^V '^^'^^ F>-bmycken. Uyt du kieedt iien

t } ^^o*^ de warmte een gfoote menigte van vlie-
|nen(ie Motten voort-ghtkomen is 4ie het fcifdc
ganich vertccrenende tot Aof vt^ib^jfeJen.

. J

\
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I

den bacr iiide fcheutcn ofte bladci

welcke fy tc Gimen woelen met h;

fpindfel^ code maeckeii alfo voor h;

elckc

*
J

i

wfe

haer voor de hitte van de Sonne b

.vcn c^n vvoomogej m w

fchcrmen. Sy ziio leer inel in h

kfoypcn
:, ende Too haeft fy yets o

ghemeens "ghcvoclert belialven d

dt of yets

i

i.

iy haer lelven dad

een draedt na beneden vallen^ op dat-

fe niet en moclitcii verfcert ofbcfeha--

fii noemdeo licm ^c-

ick een van defe^ r
~

d

'dicht wcrden. P
er 5 wa

Rupfc

1

nt als

/nde I

ten, fo liet liy fidi Iiacftelick val
^

fo dat ick in imja mccinngiie bedro-

cn w^iert. Hy heeft ficli tot Veran-

i .

d gcict den 1 2 Tiiiiii ciidc den

dito is daer een ilyltgicn uy

t

komen da t feer vluclitigh
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XVIL BEVINDlNGfe.
Efe Rupfe heb ick om fijn by-
fondere ruygicheydt boven alle

andere de %gCT2 'Beyr gcnaempt. Hy
bcmindt fecr de Krop-(aIadc eiide de
cheiiey. So haeft als hy eenich acwc-

mel yoelt , ofdatmen hem yewers me-
de maer facht aenroert , Co elaet hy
hem als of hy doodt waer, ende houdt
fich ganfchitil^behalven dat hy fichin

een rok als ccii ronden Bal, ende ver-

?e-

maer a

5

^

i^H

heft fijii lanck hayr om iioo<7h

,

'li)ck een Ecgel-vcrckeii :

men hem wil by Ojn hayr op-nemen
fo laet hy dat dadelick los uyt-fchie-

ten. Dc Miiffchcn ende andere voge-
len en willen dcfe Rupfcnniet etcn

j

maer fchijnen een fchrick daer van tc

"ebben
j het kan wel zijii datfe van

D 4 ceiiea

y

1^-.
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ecnen fenynigen aeidt voor haer zijn
?

ende daer~en-boven fo en is oockhaer

aenfien niet aengenaem.

Dcfc Rupfe liecft (Ich tot Verande-

ringc geftelt den 30 Junii ende den
22 Julii is daer uyt vooit-gekomen

eencn grootcn fchoonen Uyl,welckc
even als het Letter-houdt gcpleckt

was. Defe Uykgiens geven oock liacr

eyeren , macr doordk-n de jongen
daer uyt eerll voort-komcn ontrent

de maendt OsStober , fo datfe gheen
belioorelicke warmte konnen krij

gen
J
fo kruypen fy inde aerde ende

in andere gaeten , ende onthouden
haer akiaer den ghehcelen Winter
over,gclijckick felisbevonden kebbe.

XVIII. BEVINDINGE.
"JEt voedtfel van defe Fiupfe tijii

^-^•de bkidcTcn vande violetten : fy

en

j

.1
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N A T U R A L I S. 57
cn konnen de warmte vande Sonne
met wel verdraeghcn , cnde dicrom
onthouden fy haer altijt ontrent de
aerde

i end Ie t\)n mocyeiick: om tc

vinden door liaere^groeniglicyt,we1c-

ke veroirfaeckt datmenfe niet liclit

van de groene krii) den en kan onder-

jt.-

fcheyden. Sy xijn oock feer vreefach-
tigii

J want Too liaeft fy yets hoorcn,
blijven van ftondcn aen feer ftillelig-

en, ende dat yoor cenen raymen tijt,

fo dat het fchijnt alsof fy doodt wae-
ren : daerna beginnen fy haer felvcn

allenxkens ende feer fachtkens te be-
weghen , ende als hy niets verder en

-A

verneempt , fo is hy fnel genoegh om
wech te kriiypen.

Na dat ick dcfe Riipfe 1 8 dacgcn
efpijft hadde , fo hecft hy hem ge-'

luyvert yan aile fi)n onreynigheden

D 5 die



^8 Met A MO RPHo s I s

die hy by hem hadde, ende heeft fich

htopdaerna tot veranderinge

den 4 September, ende is d
bleven tot op den negendenMey des

e-

benden iaers , d

Macnden endedaer over;jronderd

men daer eenich leven in konde e-

waer worden^ende na dientijdt quam
daeruyt eengemceneVliege^rechtop

haeren tijdt met de warmtc der Son-

ne. Ick hcb defe Rupfe tot onder-

icheydt den (Dnycker genaempt.
L

XIX. VERANDERINGE.
Ck hebbe defe Rupfe met willigen

Loofvijfthien daegiien in het leven

behouden. Als hy ophielde van eten

io woelde hy feer eenen ganfchen

dach lanck
,
(als of hy groote fmerte

^

T^

r

4

hadde ) maer doen ginck hy fich ftil

lekens

n

Ev ^
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s tot fijn Vcranderins^c be
59

de is daer

'-*

d

:blcvcn vanden

Au .0.: de1 7 Ji]

35 d;

voort-prekomen ecn creek Vliecie een
"b

code docn is daer uyt

/

clijck.

o

XX, VERANDEPvING
Doom-hacglicn licbb

®

fchcyden foortcn vanRiipfcn d

het Loof af-cten,ondcr weld
{iDock dele eene is , hoewel hy

cet het Loof ruvm-b

de Kecrfie-boomen. Hy ontlioiidt

ficii ficcr pcern inde icliadiiwe van

Loof, want 1

d

yde

kail. Eer hy fich tot V
itelde heeft hy tot dricmaelcn .fi

Vel vpr; ndcrt , cndc op yder rey

J.

VJO i-in -^i\ u JvrX-lLilr ^^- ^- -\-nj-n^ nx —. ^ •-



6o M A MO R. PROS IS

hy fijn Vel verandert heeft, To lioiidt

hy ficji eenen ganfchen dach fecr ftil-

le,tot dat hct hooft wat ftijver gewor'
den is, want de Vcranderinge van Vel
veroirfacckt ecn grootcfachtiglicydt.

Hy ftelde fich tot VerandcritiP^c op
den 1 2 Junii ende op den 4 Jiiiii is

daer uyt-ghekomen een fclioon wit
Uyltjen

, ick heb de Verandcrinpe

hier mede af-getey

u

elijck

de letter A tefienis, temeer, cm
dat ick hier wat aenmerckte dat ick

aen geen andere ghefien en hebbe

,

want hoewel de opperfte fchalefwart

was
J
foo ftont nochtans daer boven

als op gefponnen fchoone gcele 2i;de,

hoewel ick niet vatten en kan , hoe
die daer boven op gebrac

Ick noemden h

loop
J
deft Schoonen-looi

f] fnelle

XXI. BE

I

* L

i"^
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XXI. BEVINDINGE.

6i

V\

fee

fclioon dat de Nctelcn haer

^eyr liebbcii wacr mede fy

r vmnich va' ftcccken: noch
\ :

af-kcereo. wclcke

fy dele Rupft

ecckcn maer om te byten : ende
io lange als de Nctelen in haer fleur

incofe haer

Veraoderiiigc b

ftckle ficli

een

veil. Deie Rupie

Vcraiidcringe den 23
Junii^ ill welcke hy aengerocrt zijnde

dedoor fiinbewe-

I

I

mge. c Juriiis daeriiyt f !

gekoffien een fchoon gckoleurdeKa-

pcUe 5 wekke lange in net leven kan
bhjven. Want defe Kapellen onthou-*

deii[ haer den geheelen Winter door
mde Itallen der Beefien. Ick eafhem

> den

1 ;

} i

- -vrr --



6 1 Met A MO RPH OS IS

den naem van Gidjv^aert om dat hy
feerveel at, ja naeuwelijx cii konde
verfadidit werden.

tl

f -

n

XXII. BEVINDINGE
L

Et is ecn vermacck om aeii
L

fieo^lioc hccrlick de(c Ropfc

kbleiircn is^encie vande Natoyre

teyckcnt is^ wacrom ick hem deM
Wfegenaempthebbe. Sijn {pi)fe is h

mJS

loofvan Kccifeii y Amandel , Pcercn

endt^ Praym-boomeii. Ick en hebbc

yt hetfacdt van defc Riipl

ndcn. Siinbcfflo is c k

kieine fwarte fleck ^ (liimachticli

blinckend

k
dc wort f(

V

dathy

eerfte-mael fijn Vel vcrandert ^ cnde

dan begintmen de koleuren te fien
;,

doch hy vcrvek daernae noch eenige

11

V

.
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Nat u R A L I S. 6 3
reyfen. Ick heb hem van koft verforgt

20 dagco, ende heeft fich tot Veran-

deringe gefet op den 22 September,

ende is daer uyt-gekomen op den 1

2

Julii van liet volgende )aer delen Uyl
hier af-geteyckent by letter A. welc-

ke maer twee daegcn in het leven

bleef. So dat hy aclit Maenden lailck

eweeft is fonder datmen daer in ee-

nich leven konde befpeuren : Ende
lach aldus in eenige tTamen-gefoon-

nen bladeren verborgen.
f

XXIII. BEVINDINGE.
Gewel-men fegt dat den roock

van gebrande wildcn Wijngaert

de Ratten ende Miiyfen dooden kan,

nochtans worden defe Rupfen met
dat Kruydt gevoedt. Doch men wort
haer niet eer op dat Kruydt gewaer

dan

_^ -"^ —J* M-i — II ^— irj lu I II- t^ f



AMOKPHOSl S64 Mei
dan tcgen dat daer Befy

-J^

fooende houden haer daci

lange tot dat de Bcfy

roodt'zijn ende af-valleo, ende o^

dieli ti;dt vcrlicft dat loof fijn kracht

fo dat

>

5
T

meer tot voedtfcl

defe Rnp^fen verftreckcn kan^ d'eiiial-

begiiirien fy hacr in dcfen ti^dt by

T t

sbreck van fpijfcjtot verandcriiige te

ftellen. Die kk bcwaerdc ^ heeft hacr

gefet op den 24 September j ende

doordienbet laet op het^aerwas, fo

dat den.IIyl die daer iiy t komen
mocht bloemen tot fiin voedt

fel foude konnen vinden Hebben , fc

hy in fijn Verandefinge bl

gen tot op den 1 3 Junii dcs naeft vol

genden )aers, fo dat Iiy by-nae nc

Maenden inde Verandcringe geleg

heeft 5 ende doen is daer uyt te voc

fchi
' (

s
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defeoUyl at £«a

by letter A van koleiir iiyt den

iij docli oa &dt ick hem haddcaf-

my ontvlogeti ^ Coget.

datkk fiiii eyndenieteii hebb

kent 1 ôis

pooc

fien. Ick iioemde dcfe RiipfeL^
dat hy ficli feerlicht

f liet vallen als ofhy gcei

van het

gehadt hadd

XXIV. BEVINDINGE. '

Efe Riipfe is van voorcn cnde

van achtereii gcwapent: van voo-
rcn tcgcnhct liooft hecft hy ghelijck

een hart Schildt bynae ecn hcitghe

i.

vvclclicn vOp aetn
ooghcn en konnen befpeuit werden.

Achter ophct lijf hccft hy ecn ftijve

harde pinne iiytden Diaeiiwengroen,

'^^kkeickoordeele fcer vcnijiikhtc

-^ E wcfen
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66 M
wefcn. Alfmen het lichaem van dcfc

Rups met ceii ftroo of yets anders

aenraeckt, fowerpthyhet achter-lijf

de 2(§bravckt
J

cmclde Pin-

(ijii wapenom fich tevcrwey

dtfel is hetren. b?)n vO(

lige Biaderen of van wiedaei

ke fy gecm eten. Hy b

fiiyvcren ende tot verandcringhe

fich

flelien op den i Ap by de

Dcfc

diiyrde den ti)dt van 5$ dagen

fen tijdt vertoonde hy be

fcheydentli)ck een mans aengeficht

baerdt en kncvels , endc vcorts

de gedaentc van een jongh kindt dat

inde luyren opgewonden is , met een

kap'doeck over het hooft. Na dat

hy alfoo 5-', dacgen hadde gelegen,

fo is op den 2^ Mey daeruyt

geko

^1

*t1
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.1

gekomen ecn feer ftercken Uyl. Ick

iioemde defe Rupfe om fijn fen!)ni-

gen fteeits wille den 'Pijlfteert.

XXV. BEVINDINGE.
Ckhebbe by ervarcntheydt in ver-«

Tcheydcn Jacren bevonden dat de
Sonne-bloemen hacr laedt laeten val-

len,dat opde Aerde de ganfche Win-
ter door, (hoe ftrengh hct oocl

I

£ vrie-

^

fen mach) behoiiden wort, ende inde

Lente iryt-rclilet.DefenWorm waclit

tiadit loofende ontlioudt lich inde

Aerde ; doch ick en hebbe defc Ru-
pfe ofWorm hier nevens af-HebceldC

noyt konncn viiidcn of fien eten in-

<^en dach , macf ick hcb hem des

nachts met de Kacrfe moetcn foec-

ken
5 want eer en komcn fy niet voof

den dach om te eten. Na dat ick
-*

X E 2



68 M
lem gevangcn ns.adc , hcb ick hem

onder ceii Glas geftelt / cnde gefien

dat liy noyt als des Av

te eten. Na dat liy llcli glicdiyvcrt

hadde , fo hecft liy liem tot vcrandc-

ringe gefet op den 1 7 Augufti, cede

is fooinde verander'mg
'-i-^--^-^

•op den 9 Junii van liet volgende ;ae

fo dat hy by na tliien Maendcn a

doodt inde Veiandciinghe gelegcr

heeft,ende als doen is daer iiyt voort

komen dit Uyltjen 'twelck op ydci

Vlevigel de gedaente van eenO heeft

Ick heb defe Rupfe den SUepam ge-

mUhen dact

s

pt,om dat hy den

flaep legt.

XXVI BEVINDINGE.

k de Veranderinshen defer

Dierkcns ( van welcke wy hier

fchrij-
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Ni A T. U. R A L r ;'S.' 69
fchrijven ) feer vreempt ende won-
derlick zijii in liaer felven, fo heb ick

daer-cn-bovcn noch bcvonden datfe

dickmacl gheheel buyten mijn ver-

waclitcn uyt-gcvallen zijn

voorbecklt in defc ^^

AlS

1

c liiipfc gctcyckeiit
1

A. te ilea is-, ick en hadde ghcen

gedacliteo dat liier van yets ichooos

fbiidc komicn voort-komen ^ iiocii-

tans heb ick hem m.ct ccnigc aiidcre

voor'ccn tjjdt-kuick den koft ver-
r^

fbrgt, om te lien watter van gewor-

tlen foiide. Ick heb hem oodciiion-

<len met Ohne-bLideren diefe feer

gcero etcn. Hy hecft een onfatfocne-

lie ken Kop, rouw eiide gaiifch niet

gepolyftert ofnet , daer andere in te-

ended blmcken als ecn Spiegel Hy
hecft fich gefiiyvert cnde tot Veran^

deringc geftelt op den y Junii ^ endc

,t/ 3 op If

IL
i;

U
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yo Metamorphosis
op den 1 o dito is daer van voort-ge*

komen, een fchoon , vicr-gevleugeldt

Voghelken , ""t wclck den glieheelen

Winter in het Jeven blijft , ten zy

dat het ofvan andere Dicren vcrflon-

den worde ^ of indc ilettcn der Spin^

nckoppcn vcrhangen. Ick heb dcie

Riipfc om oiidcrfchcydt te maccken

de iSLoort'^pfe gciiacmpt.

1^!

XXVIL BEVINDINGE,
Ls de Savoyen cndc Blom-koo-

len be<^innen te flayten fo wort

ij

men ontrcnt dc felfde dickmael vcr-

fcheyden Boter-kapellen ende Wit-

tieos aewaer^welckc op defclfde haer

faedticttentende als dc heete Sonne-

fchijo daer op komt/o wort dat faedt

etrocken met'Opwacrts om lioogc

^e lioofdekens na bqven , ^nde wor-

den

i^

%

?

1
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N A T U K A LI Si

den fo allenxkens volwaffen Rupfeii,

die aen de koolen groote fchade doen,

Sy konnen de waraie Sonne-fcliijn

wel verdragen , maer den lanck-duy-

eenfints, want dien re-

doet haer geheelick verdwijnen

ende fmelten , lb datter niet overicli

en blijft dan allcenelick het Vel.

Deie Rupfe iieeft haer p-cfiiyvert

ende tot verandcringe ofeftelt op den

V

rigen regen

3 Augufti , ende op den 1 7 dito is

daer uyt voort-gekomcn een tweede

foorte vanWittiens ofte Boter- kapel-

mfchen Win-

\

^ J
r

I

"\'

len5welcke mcde den

ter ende fomtijts langer in het lever

bhjven. Ickgafdeife Rupfe dennaen

van (Dm-vaert om dat hy feer duyftei

van koleiir iS; ende om dat hy aenge

rock zijnde fich by na niet en be

'wecgtj ende licht laet dooden j fo da

E 4
H

I

-Z^- ' _^r.ii^JVJ.
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72 Met AMo RPHOsis
hy van een flaeuw-hertigen ende loo^

men aerdt is.

XXVIII. BEVINDINGE,
f

T^Efe Riipfe bemindt dc Roofcii

^^fccTj doch en wasmet cnckelde

Rpoien niet te vredee^maerickraocrt

hem dphbelde seven. Ak ick ecaen

dadi na-lietlieni eten te gevcn/o be-

on hy fich dadelick tot vcraiidcring^

te voegco^doch door dat fetten foiide

eenen oovolmaecktcn Uyl gekomen
hebben ^ ende daerom gaf ick liem

cten fo langh hy Vv^lde. Want dit is

in het gemeyn in alle Rupien acn te

dat fo haeft haer de ipijfejncTckcn ^

qntbreeckt;) fo gaenfc haer tot veran

deringe begeven : maer indienfe voor

haeren natiiyrehcken ende gewoone-

iclcen-tiidt haer voedtfeliiiiflen ^ fo

iiomen

:p1

t

1

i

- (
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N A T U R A L I 5. 73
e on-komen fy na haere verandciiE

volkomentlick ende feer teer voort.

Maer moeten om haeren vollen acrdt

te hebben, fo lange etcn tot datfe van

ielfs opliouden cnde fich tot vcrandc-

•Hen. Defe Rupfe dao heeftrin

haei

ft

fi
J

onreynldiedeii, ende d !L

anderinge be
4

sven op den 1 4 Augu
fti,ende daer is uyt-gekomcn op der

7 d den

Vliege, fodathyover d

^acrs een

Maendcn in iiin veranderinge als d

ende be^raeven gelcgen heeft fond

eenich vocdtfel of beweginp^c. Vv/aot

dacr en was (in al dicii tl^dt) cyeen le- I

'

r I

hier ^

ende

bcfpeiiren. DeVlicgc d

^komen is ^ was fecr trac

:l

^ ^ BE
1 I

\
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. 74 N METAMORPHOSIS

XXIX. BEVINDINGE.
Ck hebbe gcmcrckt dat defe Rupfc
groot vermaeck ende imaeckhadde

in het eten van het loof der roode
enevers ofte Aelbefycn , doch hceft

iich feer haeft tot veranderin e ge-

Augufti 5 ende doeo is daer iiyt-geko-

mcn een m Vlieglie die fcer graeuw

ende
m. Menlceft iKeg.x. 2. dat inde ftadt Ekron ee-

nen Afgodt gewecfi; is, die genaempc was Baal-zehubi
dacis.eenHeerofte Meefter der Viicgen,omdat dien
Afgodr geeert wiert , ten eyndc hy haer te hulpe fou-
de komen tegen de menichte der Vlicgen , die in Pa-
leftina de menfchen veel ongemack ende fchade aen-
brachten. Want dit gevoelen over de reden der ghe-
meidebenaeminge, denckt ons veel waerfchijneiic-
ker , dan dat den Afgodt de gedaente van een Vliege
foudegehad^hebben

; gelijck eenige meenen. Ofte
dathydusgenaempt geweeftfoude zijn , omdatin
fjjnen Tempel altijd vele Vliegen waeren, fittcnde op
4e OiFerhanden der Beeften , die hem tcr eeren , in

groote

ftelt na dathy gefuyvert was^name-
lijck op den 1 2 Julii ende is inde

veranderinge gcjileven tot op den 1 5 f



^

V

^^I

^

A

N A T U R A L I ^ 75
€nde fnel in het vliegcn was^ doch en

bleefmaer a dacgen in het leven. Ick

datnoemde defelliipre Vrngh-op^om

gewoon was te ctcn imorgliens

feer

b b

g^^oote menichte geoffert wierden : daer in tegendeel
de Joden reggen(hoe\velfe millchicn hier in, gelijcK

Inmenigeanderedingen , weynich geloofs verdie*
ncn ) datindeuTempel tejcfufaiem , iloch oncrent
de ofFerhanden die daer ghcflachtec vvierden , noyc
^ecn Vliegeii en quatnen. So dat den Afgodt defen
naem als tot een fchimp foude gekregen hebben, om
dat by de oiTerhanden die tot fijner etre gedaen wier^
4cn , niet en konde vande Vliegcn verloHen. Want
hoe is het eenichfints waerfchijnelijck teacbten, dat

^hafia ^ijnde fwaerlick g^quetfl , ende verfoeckende
uyc den gemeiden Afgodt te weten of hy van iaja

kranckheydt genefcn foude, dat hy op dien tijdt dien
Afgodt een naem tot fijn fchande endebefpottinge
foude gegeven hebben ? doet tot bevellinge van het
eerfte gevoelen. dat cock Plmim lib. lo cap. %%• ge-
wach ma.eckt van Volckeren die den Afgodt Mydgron
aengeroepen hebben, als met de menichte derVHe*
gen de Pell veroirfacckt wiert ; ende datfe alle (Uer*

ven
, fo haeftalfmen dien Afgodt ufFerhande gedatn

hadde, Ende JUlimm verhaek in fijn clfde boeck
vande dieren cap. 8. dat eertijts iuden Tempel vari

'^'^^pollo ^icfm^^xzn Oile gellacht wiert voor de VHegen^
mermen h'n Fecfl hiek ttt ecren van dien Afgodt, oin

4atfe vertrccken fo.uden , ende dacfe \x\.%x. her blpedt

des
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76 Metamorphosis!
feer vroegh^in het aenvangen desda
geraedts.

. VERANDERINGE.
ende verfcheydcn Rii

beminnen de Violcttcn-blad

doch defe is ecn lief-licbber vand
dobbclde. lodien hct gcbemt d
medt-gefel hem cer ti

felt dan hy , foo ^^ eet hy hem op
ivSon-

dcs geclooden Ofle verladicht xijnde , alle wech gin-
gen tegen dat het Feeft acnginck, Doch inde felfde
plaets fchrijft hy van vroixier Vliegen , die niet door
ioonals hec vvaer uytgeko-cht , maer van felfs door
eerbiedicheydt tot de Afgodcn vertrocken , alfmen
haereFeeften houden moeil;, Dcfcn naem van ^^^7-
zei^uif hebben de Joden den Ovcrften der Duyvelen
gegevenMau/j, 12. 24. Marc.:} 22. fouyt haetende
verfoeyingedes Afgodts, als tot verkleeninge ende
Verfmadinge vande macht des Duyvels.Siet Se/dcnum
de dis Syrf6 lib, %, cap, 6.

w. Boewel het feer ohcmeen is inde Natuyre , dat
heteene dier cen voetleJ is voor het ander; nochtans
is het wat feidfaems , dat van ecn ende felfde foorte,
dedieren malkanderen verilmden, 't vi/elckgemeene-
lick niet en gefchiet, ten icy uyt noodc of eenigh toe
val

, of immers in weynigh Ibortcn van dieren g^ie

fpeurt wert»

01*

^A
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fonderheydt Too liy eenigh
77

fpijfcheqfc ^
ende dat konnen fy

feer iicht doen , door dieii de Faiplt

haer verand,cringe zijnde

,

n kindtinde liiyren gewond

elijcl

rafliggjen.Deals eendoodcn in act

fcRupfc lieeft liaer gefiiyvert cnde to

vcranderinge gefet op den i 3 Odio

ber, tot op den 6 junii des volgendcn

de doen is daer iiyt komen

defen graeuwen Uyl , afgebeeltby de

letteren A. B. dien ick den Brafiliaen

o pt hebb

XXXI. BEVINDINGE.
Nder alle Rupfen en wcet ick

b een foorte die moe yelicker te

vcrdrjjven is, dan defe : Want ick en

hcbbc niet konnen uyt-vinden , op

wai maniere,ofinwat plaetfcii fy haer

£i.edt

I



Metamorphosis
faedt ftcllcn. Doch cyndclick heb ick

na vlijtigh code laock-diiyngli ondcr-

foeck gemerckt^datfc iiacr facdt brcn-

dc als dan met bfuyn hayr bcklcedcn,

(even als of hct ccn bccftken op fijn

felven wacre,) Ende wetcn iichalfoo

tegen dc koudete bewacrcn. Als ick

defe bladcrcn open dede^foo vont ick

daer cen faedt in dat iiyt den groeneh

was. DcfeRiipfcn ctcn gecrn de bla-

dcrcn vande bcyer-hagen oftc kruyf-

befyen , alsmcdcvanael-bcfyen, foo

fw ^rte als roodc en wittc. Sy zijn ecn

kancker voor defc befyen ^ ende hoe

neerftelick datmen die op-vanght^lbo

heb ick bevonden datmen ''s ander-

daeghs al weder andere kleyne vindt,

Oock heb ick bevonden dat de voge-

len defe Rupfen niet en begheerenSy

ftellen

1

en aen cenige bladcrcn. ende de fclf- -^

i

1

N

tX,
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ftellcn haer tot vcranderinge op den

Junii, welcke verand eick

fijn byfondere nettigheydt hieraf

om
e-

teyckent hebbe by de letteren A.B.

fy bleefinde yeranderinge tot den i 3
Julii, ende doen is daer iiyt-gckomen

een kleinbondt UyItjenjwit ende feer

aerdighmet fwart gepleckt. Alfmen

Lin

hem inde handt heeft of

foo houdt hy fich ofhy doodt waer.

XXXII. BEVINDINGE.
L

L

En taback heeft veel lief-hebbers

niet allcen onder de menfchen,
' tnaer oock defe Rupfen af-geteyckent

aefi de letteren A. B.fy en willen an-

ders geen kruydt eten: oock en fullen

fy de bladeren van dit kruydt niet

geern eten , terwijle fy noch nat zijn,

«iaer waehtcn hever tot datfe droogh

zijn
L
1^1

I ,
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80 Metamorphosis
zijn. Voorts heb ick gemerckt , datfe

veel licvcr de pi'oote ende volwaf-

fchen bladcren eten dan de ondcrfte,

want die en fijn Too voedtfaem noch
f<00 11 1p met.

Dele Rupfe hecft liaer gefuyvcrt

endc tot vcrandcrinii^e gcfct op den 2

Aiigiifti , ende op den 1 7 dito is dacr

iiyt gekomen cen aerdigh Uylrjcn dat

fich vinden lact inde lioven ontrent

de bloemen , ende heeft een langhe

ftrael,waer-mede liet den honigh wcet
uytde bloemen te fuygenjendc isfnel

in het vliegen. Ick iicb hem den nacni

gQocwciiYa.nJ'ahack-eter,
^

XXXIII. BEVINDINGE.
Ele iborte van Rupfen is feldfaem

ende weyniph te vinden , Too dat

ick defc alleen maergevonden hebbe;

-J
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^
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dede hem in eeii gelas ende

St

hem I

k
doch bevondt hemviisend *6

'

eCenSi /:> d
fche Ipijie begeerd-* N t em

mae-r-id J lartck gkfpi^ hadde/oo
ipon -lycemgc biaciefeii tc fnmen, oil-

ier welcke hy Sch fclven als in ecu
afverberdit he/ift. Dacr na fagli ick

^r vg rtoonde
-als eer

defe veranderbi^

L^enbmyrs ey ghelijck by de

IP

ii.

^

.[1

I
L

ii^nis. Hyft
verandcringe^na dat hy geneegh
dc willegc-blad

den 1

'** n

haddepp

de
3

9 Julii, ende bkefdaer in tot op
ifti 5 ende doen is daer uyt

oiidigUyk-
;en

, dat nochtans mede iijn

heydt heeft. Dit leefde fonder

»M

\V

h fcs da ^

?
" 1

Vr
\

^1

I-

I

f BE

-'T^Ljn-L .
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XXXIV. BEVINDINGE

DEfe foorte van Rupfen onthou
den haer ingroote menighte by

malkaodercn op ecnige willege-boo-

nien ;, foo dat defe boomen van veel-

deilcy foorten van Rupfen gefocht

worden.Defe Ruplen fijn fchoon van

1

vicur.

iCI

eelcnde metfv^^art getey

:;dat ieer wel af-ftecckt.Voor ac

kop hebben fy dc ghedae T'

den

apen daer een keeper in ftaet,

dt is (wart ende den keeper

ckindeaf-bceldinglie A. te

iy heeft haer gefoyvert ende&nis. Sy

tot veranderinge gefetop den 8 Au
giifti,ende is in fijne veranderinge g
bleven tot op den 30 Mey des vol-

gcnden jaers, dat is den ti;dt vanon-

tixnt thien maenden 5 ende doen is

daer
>

rf^

,i
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l\

<iaer defen llyl uyt-gekomerijWelckd

leer fterck yvas , hoc-wel hy maer"

twee dagheil in hct Jcvenbleef. Om
fijn gedacnte^ willc^^ gafick hem den

naem vdindcn^eekn^lpapm-draper.
V

XXXV. BEVINDINGE.
'p\Efe Rupfen onderhoudeii haef

•*-^felven op de roode ael-befyen,

welckers bladeren fy feer geern eten.

Het is een ongemeene flagh van Rup

- 1

1

U

-J

fen: wantdaer de andere Rupfen haer

pooten in het midden hebben , daer

heeft defe haer pooten aen het achter-

li;f
5 ende doet daer itiede groot ghe-

' t|

welt. Als hy van d' een plaets tot eeit

ander, ofvanden eenen tack tot den

anderen gaet, foo vat hy den tack tuf-

fchen fijn achterfte pooten wtI vaft,

ende rechthem op inde hooghte ghe

F 2 lijek

y^
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fl

fc allciiiits ^ ofhy voordcr^ of op <

bcquamcr plactfc komcii kan ofn

Hy houdc fich ,foo vafi met die aclit

fte pootcii^ datmcn fccr befwaercli

ycwcrsafka
'a

fcliccfthacr gcfiiyvcrt ende

DciePair
•#

dcringe geiet op^dcii ecfltcn Ap
2 4 JiiDii^ is dacr uyt

Llyltjcn
J
dat med(

h

tcy
t3

doch

* •
1

-I

ende lecfde weynigli

tndts
\

XXXVI. ,BEVINDINGE.

Efc Ilupfc af-gcteyckcnt by de

Icttcreii A. A. is ccn wotiderlick

fchepiclpende van een vreemdegeftal-

1

1

1

1

tc : hy hccft bovin opfiin lijfvi;fbof-

fen Vein liayrj ende voreii acn den kop
. - 'i twee

¥
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twee l^odrnen van hayr , scK;ckccil

-O^

ileck^ (cnde daerom nocm ick hem de

Jl^ck'Tupfe ) ende achtcr ophet lijfdc

gedaente van ccn ftccit , infecliix van

nayr • ende uyt het midden vaixle

'y/TA fhayr boflcn rijfen nocli ecnigekleii

hayrkens,die haer wat hoofycr vcrhcf-^

feu , ende tot cicraet verftreckcn. Hy
heeft lijn vemiaeck ontrent den diiy ii-

kant , ende vindt daer verlchevd;

kruyden tot fijn voedtfeL Ick ei

^ y QCll

J! lion-

deeclitcT nicts vind <^n dat by eten

vvilde, ende daerom heb ick hem met
der liacft af-glieteyckent,want hy be-
on fich dadelick tot veraiideringe te

ftellen, makende fijn grafofte fchuyl-

plaets van fijn eyghen hayr dat hy op
het lijf hadde ,

' met fijn (luijlfel ver-.

nienght.Hy begaffich tot veranderin

c op den I o Julii, cede is daer in o;e-

F 3
biiCVeO'::

I
;

a

^ lini 'ir.!

Vz



86 Metamorphosis
t

^'

blevcntot op den 8 Augufti , cnde

4oen quam daer uyt ecnen giaeuwen

i

uyl^nae den blaeowen treckende, AIs

defen iiyl eerft iiyt-ghekomen was^fo

bedecktc hy een langen ti)dt fijn op-

en met fijn voorfte pooten ^ als ofhy

de locht niet en konde verdragen,

XXXVII. BEVINDINGE.
let tegen-ftaendc dat de bl

fcer weynigh vande nipfen b

I

ibcht worden^fo en fijnfe eclitef :, daer

celvry van. Want defe mpfe

af-goeteyckeot aen. A, doet aen de

bloemcn groote fchaede. Sy cten feer

rn lictbefteuyt dejenoflelen^ofte

, _ de angers ende teft bloemen. Ick

hebbe bevondcn dat|e den ganfchen

d^'^ghhaer inde acrdeonthoudcn^endc

iiict dan des naclits aen de bloemen

komen

;

>
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Nat u r a l i s. ^7

komen ; fo dat ick die niet danby de

kaerffe en hebbe konnen achter-hae-

len.Ick heb hem gefpijft met de

genoemdebloemen (wanthy eer fou-

de geftorvenhebben , dan yets anders

geeten) tot den 50 Julii, doen begaf

hyfichtotvcranderinge,en is da

\ ^

i

t L

ir'

ghebleven tot op den 1 3 September,

ende doen is daer dcfen rooden uyl

iiyt-£rekomcn, die weynigh tijdt leef-

3ote fchade die hy doet

heb ick hem den 'verjliii'

i

m

de, Omde
inde

ier pt

XXXVIII. BEVINDINGE.
Ck bevinde dat defe rupfe ende velc

andere het willesen loofbeminnen.

Waer van de redenmy dunckt te zijn,

dat dit loof van eenen droogen aerdt

is, waer door de over groote vochtig-

F 4 heydt

- =^5;^7;^-mg^tTr^P^^r^;K-_ -v ft-.—ftt^-"- " ir- i-r^^npftST***
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M
wormen s^ematigiit wort

endeDeli rftps is feer vreefachti

da^rom'^CK. gevcyHl); var.aert.Want
Iiem eens as^iraeckt , fo rolt liyalfise

m mai'saadersii , ende blijft een tijdt
.C'

waer li

cnde iiiii .£.t

momcnwed'?r*';3ieii, :

fon

ende dlclit gefloten blih'^iiic. Liae

indicn.'iUcn hem wat te liarx drackt

io eti kan liy dat piet verdrageii cnde

moet 'fijn .glieveynftheydt ti^ec'

waer uyt een \'oor-beeldt van veel

huy
J

jr- li
fchert fcy ^'

ende 'gbcveyiiliJ

&^ ckeiiiiieTc

",
ii^-

Wordejiv ende lem

laii geaomen

*;*' - ,j

dcrijf

J- J- •. -^t' *r

^ -s

Na-sdat- -icit defe Riips " fbo, langhe

hev'otclt hebbe by et€n !wild

lieeft liy hem fclven ghefuy
f-i

Ji
^

*^ *^—1 ^

^ A
ende

>^ ^
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^nde tot yeranderinghe begeven op

.

rtj*'
'^^ ^^i^ I^V^

den I o September 5 ende op den i o
Juniiidesvolgendfpjaers is daeruyt-

ekoincn eenen v/ittenUyl met Avar

te fcippelkens^op d^ vleiigels; Den
anlcli >n eerften dacli na fiio vooft-

H

komile liielt hy iicm fcer ftille^macr

de^ma besjon iiy te woelcn endq

vkclitic]i ie werden.

t

XXXIX. ,
BEVIND INGE.

J 1-

hEfe kleine Riiofe heeft haer ver-
\ ^

iiaaeck iiide Iioo^^te ende laet fich

» welc-
^ '- r -> -

vindeii 't3 do qlme-booiiien'
J.

rs loof " by -tot1 voedtfel ghc-ke

bfiiyckti Hy en kan dc koude niet

verdragcodiiaer wort licliteliick door„«>",'" 3

re-de felfdc gedoodt. Fly heeft hem
luyvert 'Chde tofveranderioge sfelet

Op den 28 AuOTiii onder ceo vlies

datF5
- ^ '^ «^

^^ .
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fponnen hadde , 't wUck C<.

blanck ende fo het was, als ofJhet cr^

polytet filver ge\yeeft hadde. Hy
gebleven inde verandcringe tot den
I Jiinii des volgenden jaers , fo dathy

dering

de negen maenden ind

eit is, ende doen is d
uyt-gekomen cen o vliege af-getey

kent aen A. ick heb defe mpfe den
Iprinck'haen genaempt , om dat hy met
een flag feer haeftelick fich van d'een

']

tf. Uyt defe ende alle de voor-gaende ende voTghende
hiftorien blijckt, dat de natuyrefomtijts uyt haer ey-
gen felven een veranderinge maeckt , vande eene
foorte in een ander, hoe-wel fulx de oude vreemt ge*
acht hebben. Want eenrupfe of worm is een ander
fporte van ghedierte als een bye , witjen , motte , of
viieghe , in welcke fy verandert werden. Diergelijck
ghefchiet oock inde ghewallen , want gHelijck Dodo-
naeus verhaelt, het ghcbeurt feet dickmaels , dat fom-
mighe ghewallen , ofte door het neerftigh meflen en
bouwen,oft oock door onachtfaemheydt^vande gene
die het landt gade flaen , ofte oock door eenighen ey-
ghen aerdt , van haer gedaente verfcbeyden worden,
ende by na in een ander gheflaghte fchij,nen te willea
treden. Siet//^. i.c^^. i^

\



N A T U R A I, IS. 91
pl?iets Op d^ander werpt

,
gelijck een

fprinck-haen

.

XL. BEVINDINGE.
E cficlicn-boomen en zijnmedc

nict vry vande rupfen , want daer

fijndcr verfcheydcne die fijn loof op-

eten. Defe rupfe af-ghetcyckent aen

het

fich

aerdiglide letter A. weet feer

cffchen bladt toe te rollen

daer-mede tcglien de heete fonne-

om

fchijn 'te befchermen. Hy verahdert

verfcheyden rcyfen fijn wooninge,ge-

lijck dc bceren in Noor-wegen doen,-

alfle metliaer vee een plaetfe kael op*

geeten hcbben,fo verhuyfen fy na een

ander landt-ftreeck. Defe rupfe heeft

liaer gefuyvert ende tot veranderingc

efet op den 24 Jiinii,cnde op den 26

September is daer uyt gekomen een

matte , als te den is by de letter B.

VER.

I

^'1
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^ V
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XL I. VERANDERINGE
TpX Efe dierkens af-ghetey
*-^ A. vindtmen ghcraeei

dc ;enyvef ofaelbefye-hagenjd

gh vyer op-g

op

Ondcr

^dto

deJbagen fietmenmenigeklcine dicr

kens als luyfkens , welcke defe

men tot fpijfe gebruycken : endc

gen de felvc met ftil te li

dan komen Ac^o. luyfkens en loopen

rontom haer lienen , ende op het lijf,

welcke fy dan met het fpits van haere

beckenweten te vatten , ende uyt te

fiiygen. Dlt dier heeft fich tot veran-

deringe gcfet op den ip Jiinii/ende

op den 50 vande felfde maendt isdaer

eenvliesfe van voort-pekomcnJo dat

-J
\

mdentiit van elfda»en van cen worm
cen

o

-rS"

e eworden is. Ick heb hem

(

: f
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NaT u r a LI s. 93
den Udrkgher genaempt , om dathy

feer liftclick de dierkens die hy tot

fpijfe gcbrayckt, weet te vangen, fidi

foftilhoiidende,als ofhy doodt waer.
j

XLII. BEVINDINGE.
'

Eojcn dat de moerbefye-boomcn

haer loofuyt-werpen , fo komeri

dezijdc-wormeritevoorfchijn , vin-

dcnde de bladeren der moerbcfye-

boomen tot haer vocdtfei beqiiacm:

hoe-wel fy jonck zijnde , oock wildc

fichoiey ende latoe eteii , door-dien

de moerbefye-boomen , feer laete, ja

alderkiefl; onder de boomen haer bla-

deren krijgcn. Eer defe wormen gaen

fphinen , fo fiiyveren fy haer felven

van alle onreynigheydt dicfe by haer

hebb

gemeenelick aen zijde een once ende

80

en. i 60 ziide-wormen , geven



«

Met amorphosis
80 graen. Defen worm hecft hem

ftelt den 1 4 Septcdermg e

ber 5 ende daer is den 2 4 d

ylt;en af-gekomcn.Eerdatdcfe uylt

paeren^ib reyniacn fy haer felver

vuyligheydtpfc

het wijfken ^ ende na dat fy

(met de achterfte deelen)
;

fi: zijn , To leght het wiifderen

ken 166 eyerkens. Indienfe nict en

paeren fo leggenfe wel eyeren , maer

fy zijn alle onvnightbaer , end

droogen.Somtijdts raecken dele uylt

jens wcl voor de twcede-mael aei

malkanderen^doch daeren komt niet

an. Sy ftervei

lidt van 1 4 d
meenelick voor der1

XLI BEVINDINGE
Oe-wel dit een klein dier fo

c

:brnyckt het nochtans defen di

fte

/
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A T U R- A L IS. 95
ftel afgheteyckent aen A. totfij

voedtfei , daerclegrootebeeftendi<

niet en begheeren. Het heeft fich to

verandeiinge gheftclt op den 9 Julii

>elcke veranderinge ick oni haere

rdigheydts wille hebbe af-ghetey

kentby de letters B. in het midden.

Het opperfte heeft de ghedaente van

keyfers kroone , ende daer onder

doots hooft deren heeft

het de gheHjckenifle van een wapen

dat met goudt of filver in-g

even als het wapen van een bode.De-

fe vertooninge duyrde tv^aeif dagen

ende doen is daer een groen beeftker

van voort-gekomen , met fes pooten

't w^ekk ick hier af-gefchildert hebbe

ende de g
naempt.

fchildt-padde ghe

VER
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XLIV. VERANDERINGE
ghende dierken en is het

aend re g
het glicbmyckt voorfijn voedtlcldc

meliffe ofteconfelie de grcyn , wclc-

he-kers lap in cenrooiiicr met wijn
^

drlickt ziindejdepijne v^nhet gravcel

fecr vciTaclit.Als dit diervoort-kmypt

fo hecft het achter op fijn hjfde ghe-

daente van ecnt fwarte waeyer
^

welcke ick het oock den naem gege-

ven hebbe ) welcke als het voort-

kmypt^ gednyrighlick beweegt^ ende

achter op fijn rugge werpt^

het tot verkoehnge diende. Dit di

fickle fich tot veranderinge den 7 J
ende na thieh dagcn is daer d

'->;.

beeftken af-gekomen , af-geteycl

byB.
^ BE

C L
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N A T U R A L I g. 97
\ r

XLV. BEVINDINGE.
Efe riipfenhcbbeo een wonder-

{proiick^wantickheb
D
be bcvooden op het willcgcn-bladc

^ klciiie rupfcn^iii order ftaende^

op de wijfe van ecu kcgel-fpcl ^ ende
als fy hacren vollen v/afchdom ver*

1vrcgen haddcn 5 fobcgondefy haer te

biivg^cn ende tot ctcn tebegeven.ende

1.lie

blecf,

I af , .f(

ipperfte ende fijnft

dun vlief

k

leuDelerupfc isecrft nyt d
endedaer nae Woitfe Avait. Sy ftelde

haer tot vcranderinge den 7J
den 18 ditoquam daer vanditbecft

k
^ ^

fchoon blinckend

'•Q

en
J af-glieteyckent by A. ende

^lefe dierkcns fchut , fi

.d

vail
,*

G lit'eciiter

-K - J-.



Metamorphosis
iter niet afj want aen haer achtcr-

li;f hcbbcnfe wat Wjm , waermede

fy {bo vaft oveial aen-kleven , datj(e

niet en konnen vallen ; ende daerom

heb ick hem den Pt

cnde den 2 Julii van het yolghende

jaer is dacr defe motte van voort-ge-

k.omcn
,
glicteyckent by B. foo dat

hyeli maenden lanck in fijn verande-

ringhe als doodt gelegen heeft. Ick

noemde hem van fijn fpijfe den

Teer-eter.

BE

i

^t

XLVI. VERANDERINGE.
Eie madcn-worm heeft haeren

oirfpronck uyt het binnenfte '

vande fiiycker pceren^ aWaer hy fijn

wooninge heeft^ende alle fijnnoodt-

fakehck vocdtfcl vindt. Heeft fich tot

veranderinghe geftelt den 3 Augufti
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NAtURALiS. 9^

XLVII. BEVINDINGE.
Efen worm glicbruyckt tot fijn

voedtfel ccniuhe kleinc dierkcn^

diemen grocne liiyskens nocmpt j

welcke de vetticlieydt vande roofe-

bkideren eten. Soo dat het alleiints

blijckt ;, dattcr niets fo klciii of fbo

groot is^of hct heeft fijn vyandt. Met
Ret dickfte eynde van fijn lijf lioudt

fich defcn worm vaft , ende met het

diinfte eynde "^twelck fijn fnuyt is,

daer tail en ilingert hy mede aen al^

Icnxijdcn^ om tevoclenofhy eenige

vande gemelde dierkens ^ewaer kart

wordqn. Ende als hy wat kan krij^

gen 5 Too heft hy fijn fnuyt om hooge,

op dat de dierkens haer nergens aen

fouden vaft houden, ende dan fuygt

I^yfe droogh uy tj tot datter nicts over

\ G 2 en



..u -K

lOO M
€11 blijft dan de vleugels^pootcn cndc

Kct vel De miercn houdeii oock vcel

van dcfe groenc luyskcns ^ ende zijn

dacr altoos ieer beficli by , docli en

befchadip^hen ha ende icken

trcot

bemerckea wat fv dae

Defcii worm heeft

tot vcrandcringe gefet op den 4 Jiilii

Hide gedaente vaneeney^ ende den
2 1 dito is daer een lange \iicge uyt-

olyphaiits-fnuyt

Sjekomen. Ickgafhem dennaemvan

y van weghen fijn

fiiuy tte;, die hy cm hooge fteeckt.

^ XLVIIL BEVINDINGE.
''•»

^|Efe klcine riipfcn onthouden

luicr op het loof yande keerfle-
4 -

e-
|i ^

boomcn , \ welck iy tot voedtfcl

bmyckcn. Men vintfc diemccnclid

aen dc ondcrilc zijde vande bladeren
3

op



N A T U R A L I S. lOl
'j^

Op datfe vanden heeten fonoe-fchijn

foudenbcvrijdt wefen. Sy heeft hacr

cruyvert end§ craiid ge

p den 2 2 Jiilii qnde den 4

cl

fti is daer ecn vliegc van gckomen,

fien byde letter A.

XLIX. VERANDERING

kendc als pick.^ Op dit cfl'

:)imc-

wordcnfc in grootc meoichre gevon-

dcn^ ctciihcttcerftc groeiibovcnaf,

cndc lactcn nict ovcricli dan iict vlics

daer het bladt door ghevoedt wort.

it dicr wort nict grootcr dan dc

"^igiiyre by A. vcrtooot. Hct liccft

ficli tot vcrandcriii^c glieiet den 28

J

G 3 van

1'

II

I
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kM^

ekomen. Defenwormii

pt ^Qnf^arten kreefty want fiji

achter-lijf is den kreeftfeer gelijck.
i

L. BEVINDINGE.
I

h
r

afgcbecldt by de let

wort een fpeen-appel ghe
It

pt , om dat d^ ghene d

defpcnen gequollcn zijn, ende twee

f dryc van dcfe appelkens in haere

k dcfc

e

fackcn draegen,dacr by

krijghcn

appclen wel eeniglie koorflen yaiid

kinderen wcch , die uyt

i

rooten

hitte ontftaen ,
alfmen eenigh

defe appelkens in hacr onderlte

k<?ns naeyt, Dat dcfe appelen fii

verkoclendc kraclit licbben end
J r

^)randt uyt lict lichacm wecli n^

4a£ lioint van ecnighe witte 'V

kens

^
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N AT U R A t I S.
4

kens *

r

welcke haer in defe app
3

nthoudeii. Sy worden betjuainelick

etrocken den i6 Oftober, want dan

1 defe wormen daer in , ende

daer in tot het naeft-volgende

t den I 3 ,
1 4, of 1 5 Junii, ende

dich

bl

een aer

r
r

dan komt iiyt den

^liegh)en te voorfchijn , 't welck op

die

ke vleualiel een letter lieeft.als oi

pell fchr waer

I
t

I
E,

t

Men kan riiet bemercken waer tiyt

defeh worm gliefproten is , ende al

de vlicghe die daer uyt voort komt

Wech vlieg't , ofuyt den appel is,dan

'^

heeft den appel geen kracht

^eer: daeromhebick (vanweghen
haere werckinphe ) defen worm ghe

naempt den hrdndt-fujger ? defe ghe

nielde verand _,O
fcliiet b

in den appel, fo datickniets feeckc

^aer van fchriiven kan, BI
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104 Metamorphosis
!

-i

LI. BEVINDINGE
Lfo ick beelieerich was

watteruyt depiffed

meofche moclite te voorfcl

fo heb ick een tr

?

pamp
welcke ick Too wifte

5
ddX ind een vli(?-

de

noch yets andcrs komen c!i koii

ey d heb eiien dat uyt

aenlianghfcl vande piflc, biniien

defc ._.. ...^
r o

yt.Eenvaiidcf

ick om te Ijco wattcr van gewordcii

iicie. code heeft

ge gcfct den 1 Macrtc , ende d
jyt voort-ghckomcn len

afgeteyckcnt by d
4 ito

terC.,-Den kopis roodt , ,het lijf

fwartj endc liet achter-Iiifgheel. Ic

f
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N A T U R A L I S. »^5
af hem (ten aenfien van fijnenoir-

ipronck ) den naem van^i/^Tj^om.
fcw^

LII. BEVINDINGE.

fpronck

orm lieeft haeren

yt hcma g

defe

gekc

Ick hy noch kieynder maelt. By
was eenighe vochtigheydt

?
door een bederf

ftont met hitte vermengt , ende uyt
die bcdcivinohe is defen worm ghe-

iprootcn,want het bederfy^:
nc is inde natiivre

S

i-

d

an w cfci) ^ d

)'

J

( die noyt ledich

pganck van wat an-

er.s M hebbe aen defen

cgHeen

iiccft liv ilch

fp
? de nocht

"%'

v^
1^

J- -d

anderinge reftelt

P den 8 Aiigufti ^ ende op den
ito is dacr iiyt voort-gekomen e

inge fmalle vlieghe , als te fien

G 5

fc
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lb6 Met AMORPHo's is

by A. Defen wotm heb ick ( ten

aenfien fi)nen oirfpronck ) genaempt

den gort'lporm,

LIII. VERANDEPvINGE.
.i-

DEfe made-worm is gefproten u

een dbot ende bedorvcn kemp-

haen , ende heb hem onder een glas

bewaert, ende heeft fichtct veian-

detingegefet den 30 Mey , ende op i

den 1 4 Junii is daer uyt

imen een groote vliege. Als def(

^e eerft uyt haer ey quam , foo

-fachmen daer sheeii vleughelen 2

ende inden tijdt van een halfuyr

hy noch eens foo groOt als te vooren 7

ende de vleugelen nyt-fp

noemde hem (om fijiien oirfp

wille ) kemps-h'aens made.

Ick

VEK
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N Af U R A L I S. 107

LIV. VERANDERINGE
\

Efe made af-geteyckent by A.

i i

is gefproten uyt een doode ende

'bedorveil Viaemfc gaey met fchoon

blaeuw op de vleiigiiels. Het ftaet

'leii te mercken , dat alle madeneerfe
tot veranderinge komen , haer plaet

f

le foecken te vcranderen . ende haer

ielven in eenige fieymelicke hoecken
te verberghcn. Soo herft infghelijx

^iefe ghedaen , ende hceft haer tc)t
t

Verandcringe begcven op den 1 2 Ju-
1 ^11

> ende op den 27 dito is daer een

goiide vliege uyt-ghekomen. Dit is

-^ IH

i

^

^:

ft

dan de exters-made.

LV. BEVINDIN-GE.
J

[)Efe made by A. A.A. afghetcyc-

kent liceft haeren oirfpronck uyt

de

1
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io8 Metamorphosis
de venotte herfens van ecn doode

water-fnep. Als hy hem w il tot veran-

deririge begeven,Too P boort hy door

eenich houdt dat hy vmden kan^even

ofhet met een fpi)cker-boor geboort

waer, (eiidc daerom hcb ick hem den

Joor4oW/?r genaempt ) ende gaet dan

in die holhgheydt hem verberghen
j

hy boorde door alle de doofen dacr

ick hem in fteldc , tot dat ick hem in

een glafe fle^Tche dede. Hy ftelde fich

tot veranderinge op den 12 Augufti,

ende

p-' De Spechtwort in hct Latijngchaenipt /'/c//^

Martiuain opilcht van fijn flerckte , om dat hy tie

eycken-boomen ende anderc boomen door-pickt of

uyt-holt. Doch die en fcbint my foo wunderlickniet,
als het gene bier v.an dcfe made verhaelc wert : -want:

de fpecht heeft een harden beck , maer dit en is

maer een kleine ende facbte made. Ten andercn .

de fpecht beproeft eerfl door het kloppen van fij-

nenbeckofde boomen hoi zijn , ende d'erhalvcti

bequamelick konnen door-boort worden of niet.

Want fijn oogh-merck is wormcn ende andere cleine

dierkens tefoecken tot fpijfe, welckc hy weet,.dat in

dehoUe boomen haer onthoudcn.

if

I

< V

I
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1

1

'1

1

$



-^

;

ft-

/

/

-^.



m
- --— ----" -r=r^r^A£^

f

N A T U Fv A L I S. 109
^nde op den 26 vande fclfde maendt
^^ daer een vl'icgc van gekomen. Ick

^cbbe by ervarentheydt bevondeii
^

<iat uyt de doode mciifchen, iiide

faeveii mcoichte maden komen^en-
de datfe allc in vlicghen veranderen

;

10 dat de muyrcii dcrgiacven fomtijts

krielcii cnde fwart zijn van vliegen

,

macr fo haeft de fercken op-ghelicht

Borden , cnde datfe de lucht gewaer
Werden , foo vallenfe dadclick alle te

;el!Jcke doodt.ter ncder.
M

LVI BEVINDINGE.
Et voedtfel van defe mpfe is het
kruydt datmenwera/rwc/noempt.

Als hyyets vrempts of ongewoons
ft) laet hy fich met der liaeft

re
>

lerden vallen als ofhy doodt

ende in malkanderen g Hy
heeft



no Metamorphosis
hccftfich tot veraiidcrincye gcficlt op

den 30 Jiilii , ende op den 2 6 Aiigiiui

is daer ecu vremdc flach van een iiyl

iiyt voort-glickomcn^ghelijck by dc

letter A. te iien is ^ ooghcmcyn van

koleiir ende teyckeninglie. Ovd
fiju voor-lijf heeft hy de ghedaente

van een los manteltjen dat over fijn

leden van fijn vieugels neder hangtj

ftreckcndc tot bewaeringe ende cie

raedt. Hy heeft langen tijdt geleeft

fonder eten.Om fijn vreeiachticheydt

heb ick hem den fchrkkachtigen glie-^

naempt.

LVII. BEVINDINGE.
Etvocdtfelvan deferupic is h.d

kruydt datmen lavas noemt:doch

hy en wil noyt inden dach eten maef

alleen des nachts. Ick vondt hem ver
r

borghen inde groeve van een keerfle-

booiB'
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,NaTURALIS. Ill
boom. Inden dach fach ick dat hy
hem felven veifchcyden maelen om-
keerde, legghende het voor-lijfd

'c

f

'I

het achter-liifgeweeft was, ende we
der het achterfte daer liet voorfte ge-

leghen hadde , ende foo voorrs.

E'er hy tot veranderinghe qiiam ,

hadde hy veel moeyte eer hy fijii

h^iydt af-kreegh , foo datter ghehjck
h?ne droppelen waeters op Cijn \ij£

^^eghen. Na dat den huydt af was

y een tijdtlanckruften, ende
taenia ftcldc hy hem tot veranderin-

op den I Jiinii , ende den eerften

J^lii is daer van voor^-gekomen een
Rraeuwen donckercn iiyl. Ick heb
nem denii7^ck4ow<itr genaempt, cm
J

— '— o X -^
—

^^t hy veel tijdts met den [kop inde
hooghjg verheven legt , als ofhy alle^

*^ts roiitom facge.

BE-



112 ET A M O R PHOS I S

LVIII. BEVINDINGE. '

jQEfe rups licb ick ecu tijdt lanck

onderhouden met olmcn-loof.Als

y voort-kruypt is hy iioch ecus Too

langh als defe figuyrc by A. afgc-

:yckent. Sy ftcldc liaer tot vcran

ringhe op den 9 September , end

\

.1

tc c-

!r> is

iiidc felfde ghebleven tot op den 24
Mey dcs volgehdeo jaers , ende doeii

is defe vlicge daer van vooit-gheko-

meii. IDdc vliege heeft een wondep
lick vermaeck in het doodcn vande

fpinne-koppen , daer andcre vlicptu

vande Ipinne-koppen liftelick in haer

ttetten gevangen ende vernielt wot'

den. Ick heb daer van gefien, dat tef'

wi;l de fpinnekop in het midden van

haer net fit ende vlieghen verwacht

,

foo konit defe vlieghe ende valt hacf

»
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N t U R A L t Si-

te midden op liet ]ijf,eiideweeth

^adelick te verlammen ende als e

1

'doodt-wonde te geven. De fpinne-
kop dit voelende liet haer daedelick

^ft een draedt neder valieii, doch de
y^'eghe en liet niet los , niaer fleep-

de fpinne-kop langhs de aerde j

^nde verbrack alledepooten
de

da

aen
,^

v]

dr

eiipge

rdre van de een tot de ander
j

liepfc rondtomde fpinne-kop

nde uyt blijdtfdhap met haere

Ende flit dede fy alles tot

richeyden reyfen toe , ende

.3.

^yndeiick vlooch fy met de fpmne-
^op wech. Daerom heb hem den
Mi«Je^ r ghenaempt

Ux. BEVINDINGE.
Efe riipfe is aenmerckens wacf
dich om fijne wonderlicke

•s

H
he-

ftaltc

f i3

a Id
^ 19



\
/

4 M
tft

. ftalte. Hy heeft op het lijf de gedacn

fe van vier gheele kleei-bcei

de van ^
t

hoornen

I u)/t het hooft twe(

kecnflecke; aenwe

der zijden de gelijckeniffe van t

viot-riemkens , een gheele cnde

fwart
J

ende achter <3p het Itjf een

pluymc , alles van hayr. Defe ruple

eet de bladeren van pruym-boomen^

heeft veel moeyte met het vel iiyt te

P

(

1^ I

fchieten , ende yder reys als hy

Velt , fo is het h)f nal , 't welck hy dan

met de pluyme die op fijn achtcr-Hjl

ftaet' weeftedrooghen. Ditgedaen

^ijnde Icgt eenen ganfchen dagh Itu

ende konnen op dieflom
dach niet eten>om dat hethooft cb

te facht i^ . Na dat hy hem ghefuyvert

hadde , (6 is hy tot verandeiinghf

gekomen op denaojunii, ende i^

daCf
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A^

s
daer in ghebleven tot den 30 dito^

ende doen is daer uyt-gekomen eeri

elendicli dier, dat iioch rupfe is noch
^ylDc oirfake is^ om dat hy fich al te

vrocah tot vcrandcrinahc gefct heefr,

eer hy genoech geeten haddejckheb-
Pe hem om fi;n byfondere gedaen
^e

5 den vreemden autijck genaempt;

^ff

LX VINDING
Efe rapfc lieb 1

3'

wel twee
maenden lanck met onder-ha

ondeiiioudcri moeten ecr [y fich

Vcranderiiwc
^''ort fee

en hct

wilde ftcllen. Dit kray
cprefen in "t gebriiy

de en

ck te~

hooft-
pi^ne , inde core gefteecken iijnd

Hy hceft fiiyvert cnde tot

Veranderen begeven op den 2 8 Ap- ..,

,^nde den 26 Mey is dacr enfchooa
H 2 " iivkjeft

\'
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Kuyltjcii van voort-gekomcn, "twelc

cencn byfonderen glans iiadde, die-

men fonder vergulden niet en kan af

teyckenen.op fijn kop heeft het twee

boffclien van pluymen , die recht op

ftaen , ende welcke vanbovengelijck

.meteen fcheerc efFen afgefneden zijn.

Rontom dc oogen is het wonderlick

cwapent ende van de Natuy

laeckt.Voor uyt heeft het twee tan-

denbenedcn de oogen.Dit dier hadde

een ftcrck leven na nat het kley

hetleefde noch

' f

drye dagen fonder

dtfel. Is ghenaempt de/1

rtiP

LXI ERANDERINGE
r.

DEfe rupfe bevondt ick feer vies

cndeleckcr tezijnjin het verkie-

ten der keerfe-bkderen , welcke hem
ft

tot
rfv

? -l
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N T U R A LI S. 7
ot voedtfel verftrecken. Heeft hem
ot veranderinghe gheftelt op den 6
i^nii, ende op den 1 4 dito is daer uyt
hekomen dit wonderlick uylt;enjaf-

eteyckent by letter A. is vyes van

.>

«l

kol hyf< pt

b
daent

fcer

hebben , ende d
>ntcn lapom fi^n hal

achter op hct lijf light. Hielt fi... ...

jjjl?ende Iccfde eenco kcrten tijdt
AJefe rupfc is genaemt den hltmlo-ko^

LXII. BEVINDINGE.
Ck

^lyt-vindcn datdefe rupfe eten wii-
^"

A.

^*^^ ^^^" wcfcn datick hem
p den tijdt van fijnc veranderinghe

^^b aen-getroflen. Hy begon feerte

^
^elen ende na langh woelen , zijn-
"^ "^an tiiffchcn fijne leden eeniplic

3

Si
l1

^ ' I

I J

en heb gheen voedtfel

.'II
1

V

H ->

P c Xl|1 -«
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(druppelkens \vater gekomen k

ofhet uyt-gedreven fweet was : ende

inden ti;dt yan twaelfuyren , Too Was

yder droppelken fweedt
^\

den , die ick d '•)

maer alfo ickniet en wifte waer mede

dat kkfe moeft onderliouden/o zijn-

fe alle met dc moede'r in eenen dagh

k

jdts geftorven.lck heb hem den [:

enaempt.

LXIII. VEPcANDERINGE,
H ^^J^ - ^

I
T

Et yoedtfel van defe rapfe zijo

roof-bladeren ofte fcharley.Heeft

l^em tQt veranderinge gefteltopden

20 Julii, welcke veranderinge hier in

jiei midden by de letter A. af~ghe

teyckcnt ftaet. Hy bleef inde veran-

deringe tot op den 2 Augufti , ende

jdqen quam daer uyt een geclachtigei^

WJt

L I
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N A T U R A L I S* II 9
wit gevlamden uyl , welcken ick een

tijdt lanckmet honingh onderhouden

hebbe* Is genaempt den geel-h^.

LXIV. BEVINDINGE.

Ck aclitc dat dit wel een vande al-

derwonderlijcxfte mpfen is diemen

vinden kan.Hy en atmaer eens daegs,

ende dat een weynigh van willeghen

loof 5 ende leyde hem dan weder in

malkandcren als een hafe-wint-hont,

tot "s anderdacghs dat hy ontrent den

middagh begon te eten. Dit duyrde

tot den laetften September i^^3. en-

de bleef ftil in eenderley geftalte lig-

gen , fonder {ich te verleggen tot den

24 Oftober des jaers j6^^. ende

ftreeck alle daeeh over fijn li)fom te

fien of hy fich bewegen foudc, ende

H 4 icl^

I;

f\

1:1

. !

i

m

h

H-l
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i

X

ick heb hem fien leven ^ twee voUq

jaren ende 24 dagen fonder eenighe

fpijfe te mittciij offonder fich ccnigh-

fints tevcileggenofvanplaets tever-

anderen. Ick en hebbe in al dien ti)dt

geen veranderinge aen hem gefpeui t.

M ^

dan

h

1!

4^

g. Uyt de voofgaende bev'indinghen blijckt , dat fom-
T^ighe dierkens acht , fommighe neghen ,

ja andere

over de thien of eif maenderi inden winter fonder

cenigh eten leven.Maer die verhael gaet het alles ver-

^rete boven,enmaghmetrcden vooreen wonder indq

natuyrgherekent werden, dat fo eenkleinendefwack
4ier, byde 2? maenden fonder voedtfel leven kan*

Tot foodanigh lanck vaikn doet veel de gheduerige

ruile, waer door weynigh verteert wort* Item, fchijnt

daer tpe npodigh te wefen , een vochtigheyt die taey

ende olyachtigh is, ende een natuerelicke warmte die

kleyn is? fo datfelange kan fpelen op die vochtigheyr,

fnde nochtans weynigh verteeren* Hier bymoghen
de wondedicke lampen vergheleken werden , die de

Romeynen plegen te ftelleninde graven der dooden,

Welcke lampen menige ecuwen konden brandcn fon«

der eenighe vcrverfchinghe van olye te krijghen: Den
gheieerden M.Z. Boxthornius in quitiftionibus Romanis

maeckt ghevv'ach van een lampe,die ontrent vijfthien

hondert jaeren ghebrandt hadde',ende noch bequaen^

was ommenighe eeuwente branden^ Siec quaJhKom^

X

U^6S».x^
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N A T U R A L I S. 121

dan alleen dat hj ontrent de helft

kleynder gewbrden was.Defenworm

den enaempt
Hf

LXV. BEVINDINGE.
p

y

Efenipfe eethet loofvanwillige-

boomen^dochis feer trae^h in het

kmypen ende cten. Hy hielt op van

eten deft 24 Augufti , ende be

telpinnen^j doch hetwerck

niet volmaeckt : ende ick merckte

wel dat mijn huyf-vcftinge hem niet

aen en ftont , dan lach hy hier ende

dan daer^tot op den 1 4 Odober ende

begon doeniiin koleor

de wiert roodt 5 ende ftierf

doenna twee daeghen fonder te ver-

andcrenJck oordeel dat het een i upfc

is die den heelen winter door indc

hoUe wiilighe-boomen yerbhjft

H 5 trent

I _r

I

i

1 I



122 Met AM ORPHos I s

trent fiin voedtfel , ende teghen het

voor-jaer fijn uyl geeft, doch ick en

hebbe daer van gheen ervarentheydt,

ten zy dat ick hem andermael ter

preiive kan ftellen,

LXVI. BEVINDINGE
m

f

Efe twee wumien af-geteyckent

by A. 2yn de vyanden ende over-

winners van alle rupfen. Sy hebben
yder voor aen de ghedaente van twee

nijpers , welcke als fy toeghefloten

worden eenen ringh vertoonen. Met
dcCc ni;pers weten fy de rupfen onder

in den buyck te flaen , ende blijven

daer zoo aen hangen. De rups de pi;-

ne gevoelende werpt haer felven om

s;

I
r

'I!

en weder, maer den worm hout fich

recht uytgheftreckt als of fy doodt

i

I

' 4

was 5 fonder fich te bewegcn. Ende
hoe
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N A T U R A t I S. 123
hoede rupiemeer woelt, hoe fy te

meet op-ghelcheurt wordt , ende als

den worm hem Jos laet, fo fw elt de

plaets op dacr hy genepen geweeft is.

^t welck een teyckenfchijnttewefen

van fenijin. Dele worm is wcl ghe-

Wapentj gheel ende blinckende van

koleur 5 ende kan niet licht vande

nipfen befchadicht worden. Sy en

konnen buyten de aerde niet boven

twee daeehenleven. Als een van defe

if

!

\\

il
II

ii

i

i^ 3
J

w

wormcn by na doodt was , fbo leydc

ick heih op de aerde^daer hy dadelick

verquickte , ende drongh met der

h

,aeft inde aerde. Sy konnen feerwel

de koude verdraegen. Ick heb inden
1^

M

winter als de aerde boven wat ontla-

ten was, ende ondernoch wel twee
voeten bevrofen , met een fpaede in-

^e aerde gegraven, ende vondt een

vani



i^
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124 -Metamorphosis v

van defe wormen met een bye, ende
leyde defe bye b^ den worm , om te
fien watter van geworden fonde. Den
worm vattede dadelick den kop van-
de bye tuffchenfijne twee ni^pers^en-

de woeldefoo een tijt-lanck famen als"

in eenen hevigen firi;dt,tot dat de bye
feer vermoeydt was , ende ghelijck
een over-loopen paert na den aefTcm
joeg. Ende focht allefints te vluchten,
doch konde niet doordienfe beyde in
een backjen befloten waeren,oock en
konde de bye nict vlieghen door dc
koudc. Dierghelijcken ftri;dt fach
ick oock daernae tuffchen die bye
ende een rupfe die ick op dien felfden

tijdt uyt de aerde gehaelt hadde.Defe
onder-ftaenden w^orm is vande felfde

natuyr als de bovenfte , ende alfmen
die in het vyer werpt, fo brandenfe

ghe-

\
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N A T U Fv A L I S. 125
;liclijck fuyverenolye. Ick hebhem
omiedcn tc vooren ghemeltj denV^r-

Jlimkr der rupfen genacmpt.

LXVII. BEVINDINGE.
°r^Efe rupfe eet veiTcheydenkruy-
"*-^ den , onder aiidere bemint hy
den Aerd-veyl , dach is feer traegh

cnde vies inhet eten, wil aengheen

H

kruyden komen ten zy datie vers ge-

pluckt zijn. Hy heeft verfcheyden

reyfen fijn hnydt uytgefchoten, want
het fchijnt dat inhetgroeyen denou-

. n

den liiiydt nict en kan genoechfaem

recken ofte uyt-ietten , ende datfe

daerom af-fchiet. Na dat den huydt

afghelegt is , legt hy eenen ganfchen

dach ftil, ende kan niet eten door de
teerheyt van fijn gebit, tot dat het al-

lenxkeris door de locht verhart wore.

Hy

1!

1

1
1

\
I

L

1^
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Hy ftclde fich tot veranderiD^h(!

pden 5 Aiigufti, (welcke verande
ge hier in het midden afgebeeldt is)

endeop den 16 dito is daer een iiyl

uyt-gekomen , als inde af-beeld

onder aeh te fien is . DeFen liy 1 v
geern by nacht ende in het licht van-

de kaers
, doch wcQt fichfeer voor-

iichtelick voor de vlam te wachten
Hy leefde fonder eenige ipijs fes dae-

gen. Ick heb hembm fijn viefigheydi

het eien kchrbmjen genaempt
./.

-
^

BEVINDING

^*

F

in\Efe kleine rupie bemint de bla
•*—^deren vande vliender-boomei

voor fijn fpijs. Inde felfde bladerei

maeckt hy cock fijn woon-pJaets
ende wcet die tot dien eynde feer

1

)

- M

dich cm fich inde felfde

teeen

Jl

I
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N A T O R A L I S. 1

"en de hitte der fonne ende den

gen ( die hy niet veirdraeghen kan)

7

verberphen. Hyeetby nacht, maei:

op den d 1 y ftil uyt

de vogeIen> die hem tot haer aes foec

ken te gebmycken. Hy heeft fich to

veranderinge geftelt den 22 Novem*

ber i^<^57:> gclijckhier afgebeelt ftaet

ende op den 2 1 Julii 16 58 is daer uy t

gekomen een feer net ende wel-ghe

teyckent uyltjen als inde af-beeldin-

>

e fien IS.
t

f
LXIX. BEVINDINGE
Efe made is vQort-gekoraen uyt

de yerrortinge van tarwe-femc

len , in welcke ick water dede ende

op een beqname plaets ftelde tot dat

Kct fuyr elide tut verrottinghe

i^ebracht wiert , doen quamen daer

me 4JS

—-^-PTS'St.ns^Tr^

—

' "V " ' '.'
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128 Metamorphosis
menighemadenuyt, welcke liacrtot

\

veranderinge ftelden op den 2 1 Junii,

ende. op den 1 Julii quamen daer

vlieghen uyt , welcke* fonder eten

leefden tot den fefthienden der felfde

maendt. '

....*
J- ^

LX-X. BEVINDINGE.

'

r

jr\Itis ee wonderlicken worm,weI

.^

ken ick

pril

'5 heb op den 3
Defen worm en heb ick

noyt konnenfien eten of drinck

Oock en heb ick aen defen wdrmge
geii hoch eenige op

befp waer doof hy voedtfel

fouden konnen innemen of eenigh

af-werpfel konn qu werden
Oocken heeft defen poo «i?

g 'S., ftil , ende bemindt

meet de koude dan de warmte

ick
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N A T O R A L 1 S.5 9
hem inde (bnne leyde , kroop hy

d

iigge

dadelick na de Tchad

de fich dati met nicer.

Ick heb hemfomtijts op (ij

sleyt,ende dan wift hy fich dadelicb

in eenronde in tetrecken ende weder

op denbuy
derfte figiiyre aenw i)ft, Defen worm
hebbeickbymy gehoudcn tot den 27
Maert 1 659. fonder eeiiicli cten. Erl

leyde liem doen opzynriigge^en had-

de doen fiilckeii kracht noch y dat hy

e de

f zijn biiyek leyde en is 2;eft

h^

Jf

venopden 28 Augtift

hem den kdmelio., Ende ftaet \
V

te mcrckcn, dat by dcfen woi
diiyriGhhck gelecft hebben dry

mde

beeftkens kleynder d
fandeken, die altoos boven of ondei

li)f liepen, endekefden ^f^

I de

Lll

ll

H

.1

'tl

I

)
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i^o Metamorphosis
de Kcgen maendcn , fonder datmeh

eenichiints bemcrcken kondc datfe

ccnich voedicl gehadt hebbcn, ende

eyndelick xijn twee van defc beef-

kens op het hooft des ghemclden

worms, ende een op den riigs^he ge-

ftorven.

LXXI. BEVINDINGE.
Efc ru hebruyckt tot liaer

vocdfeldenhyffop^endc men vint

diemeeft daerontrcotals den hyilbp

blocydt; doch Too haeft alfmen het

loof acnraeckt foo laet defc rupie:

haer felvenneder vallen,ende bcgeeft

ficli inde aerde.Na dat ickhem eenen

langen tijdhadde onderhouden, foo

ftelde hy fich tot veranderinghe op

den fevenden Augnfti , ende nae dat

hy eenige daeghen inde verarideringe

t

u

III?

k

FA',* J
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A T U R A L I S. 131
gclegen hadde , foo quacmen iiyt iijn

huyddrye maden door-booren, cnde
in korten tijd vcranderden ydcr made

y , endeiiytelck eyquamopin een e

den 8 September ccn vlieghete vooi
Ichijn, (gelijck ilen de af~becldinge te

ficn is ) wclcke niet langer dan drye
dagen in het leven bleven. De
is genaempt den dujckelaer.

rup

LXXII. BEVINDINGE
e

Efe rups heeft haereii oorfpronck

^} venottinghe
Ontftaen inde tefticul ofte kloodt van
eenbergh-cnt. Hy leeft inde gcmelde
telticul fo langh als hy daer in eenigh
Voedtfel Vint

, ^ tot dat alles vcrtecrt
|[

i

I 2 IS-
ji

4^1

dell k
^' ^^^ fotidemen ecnichiants moghen in be^

kom
^^^^^^"> of diedicren ocCkrot haeren vol«s

Volg^^rf^^^^
ende geboorte gekomen ziin, cer dat de

nan
^^^^^"deringhe gefcbiei: is. Want bet is mde

^y^g^woonelick.dat fu langh de dicren ngch %i\n

I]
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de daer-nae heeft hy fich t

deringc gefetop den 2^Mcy 1659
ke veranderingc hier af-gebeeldt

ftaet, op de figuyre by
\

" \

gen liaer tot veranderinghe inde

pliiymeo van d \1 gel , d

4^

fo 5 dat het hooft ecn weynigh uy t-

fteeckt;, op dat de motte die door dc

deringe veroirfaccktwort B
belet en viode om uyt te kome
Op den (evcDden J unii 1659 qiiam

iiyt

motte te voorfcliiin aeiid

e icmelde verandcringh

afi

Ih'

r

eeckent ^ \^

heydthceft

motte
r^

>i

feer
t

<;

r

M
I r ,

III

>1

ind^ plaets daerfe haert' gejaente krygen, haer voed"

ft:i vinden inde plaets M.n haete voortkomfte. So

leert (by exempel ) de ervarentlicydt,ddt dckiecketiS

haeren oirfpronck nemen inde cyercn iiyt het witte,

maerdoordcndoyerghevoedt werden^ Ende cegc"^

den rijdc dan het voedfel begjnt te ontbreken. fo bf^"

kfi^fc uyt de fehaclen,
. . -.

,:

'^r^

^--r^^
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feer. , a^dich dr'aeght ende vreeinde

inkeerinpfen gebruyckt. Defe mot-

konneii langhe alfe inde

der fpinne-kopp

ftrickt en worden. Sy beminnen de

duyfternilTe , ende worden meeft ge-

vonden aeode balcken inde liuy

f in duyft
J
ofoock wel

indelioven onder de bladeren : want
fy beminnen den daeuw , ende leven

by de, .vochtigheydt die als een fweej:

fbnim I bladereniiytgaet

t^y pock niet weynich andei

ghevoedt werden. Maerdes
verberghen fy haer inde huyfen ende
vervallen plaet'fen.

t T

\-J

LXXIII. BEVINDINGE.
.- "

Eien kleynen worm lieeft haren

V

irfpionck ghehadt uyt de

I 3 rot'a



194 Meta morphosis

'I

yottinghe van comi;ne-kaes , waet

mede hy oock ghevoedt ende in het

leven behouden weit. Defewoymen
pehelpeii haermeer met fidh in een te

tfecken ^ ende hacftelijck ( als ccn

fprinck-haen ) wech te werpen^ dan

met kniypen. Eer fy haer felven tot

verandcringhe ftellen/o liggen fy dry

ganfche daegen gheheelftille, fonder

roeren. Defen worm lieeft haer tot

veranderinge gevoegt op den 28 Np-^

vember I 6^83 welcke veranderihghe

p*

pf-gebceldt is inde nevens-gaende fi

gure, aeri (leletter B, maerA vertddHt

den worm felve, ende C. een kley-

ne vliege die uyt de gemelde verande

ringe te voorfchiin ghekomen is op

d^n loMey 16^ 9.welcke vliege acht

dagen kefde fonder eenich voei
^V«t^.. 3^

BE-

i

:i''

i

i



J_.^.^^ .
__ __ -^---<-.-^JZr--^

^4i4BVita^^=

i

I.XXIV hi

-^1

r A
J^

1
^ I
^ I

?\

'A

k
I

V



y

^v

i
'



.
."-'-^.

f

Nat -^

U R A L 1 S.
f- ..-"

^55

^'

\

t

LXXIV» BEVINDINGE.

I^Efen worm afgeteyckent inde

""Vende af-beeldinglie aen de

A.heb hevonden onder
nen yferen fmelt-kroes. Hy is

ftrijtbaer , ende verflint de worn
die ghewoon iijn alderley rupfet
verflinden , waerom ick hem den

feer

f

tfae^h pt hebbc. Ick ftel

de hem in cen porceleyne komme
^nde voegde daer by vier gheel

men welcke allc anderc rupfen \

flinden, gelijck te fien is indc volg
de af-bceldinge. Hy vattede dadel
defe geele wormcn met fiine fche
mden hals, ende neepfe vaft toe,ende
fooch * alfo de fclve wormen uyt :

I
V'

4 end

i

-^ Ue onderlinghe vyandtfchappen die tuflcbeji
aieren

, fo jnde zee , als op de aerde ende inde

I 4 iuchc
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r

tende hoe fidi de wormen wronghen
en draeyden , Co hielt hy fich ganfch

ftij fonder eenigebeweginge, tot dat

' hyle
Iticht ghevofiden wordeji , onflaen gemeenelijck uyt
gebreck van voedfel , ende daerom wordenfe mee{^
ghefpeurt tullchen de dieren die ontent de feifde

plaetfen verkeeren, en eenderley voedfel gebruycken
ofde gene die d'een d'ander tot fpijfe dienen. Ja door
ghebreck van voedfel , fuUen dickmael de dieren van
cen foorte regen malkanderen vechten, gbelijck inde
2ee kaiveten te lien is ;

ja fomtijtsd'een dander vet^

ilinden. Maer als de dieren overvloedt van voedfel
hebben, fo vechtenfy fo veel niet |:egen malkande-
ten , maer leven dickmael feer vreedf^mentlijck, ge-
iijck breeder by Anjloteks te lefen is in fijn negende
bpeck vande hiflorie der dieren cap^x. d'erhalven'achr

ten wy bet vooreen fabel, dat tullchen de wolvenen
fchaepen (geli jck eenige ni.eenen)een verborgen anti-*

fathk oftc tegenheyt ende haet ofqif-keericheydt 2y;
dan alleenelick dat de wolven de fchaepen beminntu
cm te eren, ende tot dien eynde vervolghen, niet uyc
Jbaet tcgen de. fchaepen, maer iiefde tot haerfelven.

Tjyt defe fabel fchijnt oockeen ander verfonnen te

^yn, namelijck, dat alfmen op twee trommelen liaet,

<iaer van deeene met eenfchacps vel , endede ander
pet een wolfs- vel pver-trocken is , dat dan de tronif

melmethyct fchaeps-vel overtrocken , geengheluyt
en geeft. , ^ *

Maer die v/ort echter van velen voor waerachrich

gehouden, ende (fornen fegt) door deecvarentheyt

feevefticht; dat de honden die monfchea vervolshe'n

i
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N A T U R A L I S. 137
hyfe alfo gedoodt ende vernielt had-

de. Op de volghende figuyre kont

ghy fien het wijfken van defenworm,

welcke ick by malkandcrcn ghevon-^

denheb, ende zijn beyde van

ken aerdt.

elijc

LXXV. BEVINDINGE.
ler volgfht de medc-lborte ofte

ijfken vande voorghemelden

h voort , endeworm. Kruyp
met horten, foil

: -^

f 5 -B- .* ft

dieghewoon zijn daghelijcX- veel honden doodtte
ilaen, hocwelfe die lieden noyt te vooren gefien heb-

ben, Icein,dat de paerderi als fy gaen voor-by eenige

plactfen daer doode paerden liggen verbaeft worden,

fndc niet wel en Hcnnen bellierc werden ; dat oock
infghelijxde olTen ongeern gaen door plaetfendaet

ollen ghefiLicht zijn
;
ja oockfomrijts viieden vande

gene die gewent 2iJ^ ollen te ilachcen , hoeweife die

andcrfints noyt ghciien en hebben* Welcke dingben
aile fonder twijfelpnrflaendoor dien eenigcn reuck
ende geut van dekleederender ollen-llagers , of van

deghemeldeplaetfenaf-vioeyen , door welcke defe
Deepen ontdeit ende beroert werden.

I \.\

-n

KM
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ftil t)Ii)v€iide. Defen wormbnthoudt
ifide duyfterniffe, fomtijts inde

aerde, niaer meef!: op de aerde. Defe
endede voorgemelde wormen, wor-
den alleenelick gevoedt door andere

wormen diefe dooden en opeten.AIs

defen worm een vande gemelde geele

wormen krijghen kan, lb grijpt hyfe

onder aen het achterfte van het lijf

met fijti fchecre , ende doet die hae-
ftclijck open

3
dat hy ope

mngc maeckt , ende fet een van fij

orfte pooten op het lijf, ende haelt

het inghewant daer uyt ende eet het

p5 iijnen kop opheffende. Ickfach

4at de darmkens die hy uyt de gheele

WOrmcn haelde

,

van waeren
jck een gemeyn mcnfchen-haeyr

Na dat hy verfadight was , ftelde hy
lich tot ilacp j£ uyren

lancki

ii.
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anck, fonder fichte bewe2€H,haelde

3

fi;n kop by-na ondet fijn lijf , ende

lachop een zijdCj als ofhy dronckigh

hadde gewecft. „

Alfo defen worm in hct kruypen

fccr traegh is,fo heeft ^ie Natiiyr hem
vleugelen gegeven, die hy niet en ge-

jbiuyckt dan in tiit van ^noodt; Deft

efide nochtans en kailkeii Mi niet

ilocli gewaet Wbtdfeii;, daA a« hv

n

die te yoorlchiin bi^nghtjfoo heym
+

^i n^ vleifdkdfi^ieh^tt ni€^ alkeiiop dat rfe diet^eh re

beter haer voedfei fouden konneh foecken, maer^eoq
pte haei-e vyariden te ontvliederi; ghelijck ick felfs m
mijn reys tia d$ WeH-Indit^n m^erM^el gefier! hebb$
inde vlieghende viflchen, vvelcke gemeenelick boven
pt zee vlieghen alfe van andere viflchen vervolght
werden

, die de felve totTpijfe gheb'Myoken.' Edoeh
^ele viflchen eh konhen nietlangeachter een vlie-f

8^i^> maer fo haefl dc vletcken c^f liever vi^hen met,
Welcke fy vlieghen^ droogh ende flijf worden, fo en
kontienfe riifit meer vllegen, ten ly datfe hacr felveii

j^ in Zee laten vallen , om haere vinncn weder nat

^P4edweetemaecken. '



lAO Metamorphosis
lijckrWeet by die met he£ achter-lijf

in een te voii\Yen' , end^ (Sndcr hct

voor-li;f in te trecken, foo' datfe niet

vuyl en wordcn, lioewel hy ondcr de
aefde kruypt

*^i ^
^ "i

^ f

r^.

LXXVI EVINDING
^

kAtde vee-inollen aengact

,

heb door verfpheyden ervarent-

Beden bevonden.datfe feer fterck en-

de hart van leven zijn. Want ickheb
eender felve vee-mollen denkopaf-
gefiieden Jwelcken kop twee dae

daer na van een ander vee-mol (choon

uyt geeten wiert, {bo datter niets in

overich bleefdan twee kleine zenuw-
k.ens , ende leefde echter dicn kop
noch twaelf uyren daer na,

Oock heb ick een vee-mol fes da-

;heti ehde fes nachten Utgn hanghen
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»

in cen ftrop, inde heete fonne-fch

fo dat Ry fwart was, doch bleef nc

in het leven f tot dat by den fev

den dach ftierf.

Defe vce-mollen zijn feer beb

dich in het maecken vanhaerenefi

Want fy verkiefen daer toe een

klomp aerde, in welcke fy feer acrd

lijck een gat maecken , dooir welck iy

effen iiyt en in komen konnen , maer

van binnen is een hoUigheydt daer

wel twee gemeyne ockcr-noten kon-

indefe hollc plaets

/aftetf

e

de hondert

nen in legglicn : ir

verberghen ly oveJ

fomtijts meer dr.n hondert en vi)ftiGh

eyercn . Alfc alle haer eyeren geleght

hebben, fo maecken fy de gemelden

aerden-klomp feer vaft toe, want in-

dien die breeckt fo vergaen alle de

eyeren , ende worden van feeckere

fwarte
-t«

fe-

^77^1



?l ±2 M

thouden, op

fwarte vlieghep die haer inde aerd(

_ ^ 2ctm. Ende daeroii
^ijnfe overde vaftichcydt eiide bewa

ringe defes aerden-klomps feer for

vuldich. So datfe rontom de felfd

ecu loop-gracht itiaecken , ende Tom-
tijts da^r romtcm' gaen, om op alles

acht te nemen. Dock maecken fy on-
der defen aerden klomp verfcheydeii
anderc; holen, om in cijt van noodt te

vlnchten.

Voorts Weten defe vee-mollen La-
re neften te doen rijjfen tot boven de
aerde toe, op de breedtc van twee
Yingheren nae , alfe bemercken dat
het warm ende droogh Weder is ^ ten
cynde dat door de hitte det fon ^ haer
cyeren mpchten uyt-gebfoeydt wer-
den:maer als het kout ende vochtigh
weder is

, fo doen fy haerc neften die-

per

4

f

h

\
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3

per inde aerde fincke. Eyndelick heb

ick mede gemcrckt , dat de vee-mol-

k vleugclen hcbben, macr met
oni te vlicgen, maer ftr

leenelicl

deckfel \

teer is

.

«1

7

L cicracdt code tot c

hacr aditcr-lijf dat A

Inhetcylandtvan. W
vondcii, end(

n aerd

den vecl vec-mollen

docn ontient verfcheyd

vmchten groote fchade; want fy hcb-

ben van vooren de gedaente van twee
fchaeren of fagen , wacr mede fy de

Wortelen der kruydenaf-fagen. Hicr

tegen wordcn van fbmmighe klcyne

potten inde aerde, met de boordcn

ghelijcksden grondt gefi

de vee-molkn zijnde, niet en konncr

iiyt-komen, Qfte naen moct hare nq-

ften Qp-breken, fo en worden uy1 4«

^yeren gecn vee-moUen gliebroeydt
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LXXVIL BEVINDINGE.
E fpi;s defer rapfen zijn de bla-

deren van olme-boomen* Al(e

haer zetten willen tot veranderilighc

fo begeven fy haer lelven nae de

fchutfels ende huyfenpendemaeckeri

aen de felfde haer achter-lijfwel vaft,

hangende met het hooft ned^rwaerts^

om te gemackelijcker daeruyt te fac^

ken.

Eer defc rupfen mde verander

haren oiiden huydt konnen aflc

doeofefeer groot geweldt, ^afchud

deOjWringen fich endelpeven gc

yemantdic een fwaere koorilc aeir

kompt 3 haeleii dickmael haer li;f op

i

t
.:

tf

C

en neer j ende eyed It iy

fi

I

i
'

haem £yheheei in malkanderen';

door het fo dick wert j dat deri

huyd«

I



r J X.

Lxxvn
. L,

JfV

'M
' 7"-/

/fffi /t/ aJ.

'//i///tf/rf'i

1^

J 4

W

It

)(

:;^-

11%

j

^
<^^^/^. /P&fifc'^fo

" ->W J >T^ Jf^^ ^rt

.^, *7/--i7J.

I 'J

•
1



z'

^ -^

y

\\

fe

/

/

\

\

«

^F



f

N A T U R A L I S. I45

hiiydt van het ecn eyndc tot het an-

der fplijt , endc afvalt : ende daerna

hoiiden fy haer voor eenen ti;t ganfch

1
"

Infonderlieyt is dit in defc dicr-

kens aenmerckeiis waerdich, dat daer

dc pdotcn gheft hebben vande

pfc , dat wort den rugge van het

dicr dat daer uyt (door de verande

ringhe) v'oort-kompt : ende dat den

ghe vande rupfe, daer

ftaen de pooten van het dier dat daer

van voort-kompt. Defe verarideringe

gheichict in eenen korten ti)dt dat-

men het befcheydentlick fien kan

:

want fo haeft den ouden huydt afj

ht isj
* fo kanmen defe verander

ghe fi

&

Defe, rupfe heeft haer tot verande-

ge gefet den i 2 Junii, ende op dett

K dcr •-a

^_^ixir n^^v^^ri-^ !
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ilertichftcn dito is daervan voort-gc

ii

komcn een fchooneboterkapelle fnet

vier vlcugelcn:dere warcn in hct ecr-
J

A .

J

^1

fte gelijck nat papier^ maer inden tijdt

van cdi Halfvicrendecl iiyrs ^ wacren

die volkomentli|ck drdogh endc uyt£

I

.

\i

cfpannen . Dacr nae lict defe boter-

kapclle vier dropfpclcn bloedts val-

len iiythaer achter-li;£, ende ech half

uyi diernac cen droppel klaer water:

ende leefde na hacr veranderinghe

noch ncgcndiien dagen fonder eenig

voedfcl.

Edocli eeii anderc rupfe van defe

felfde foorte , heeft hacr tot verande^

ringhe begeven op den derthiendcn

y ende na de veranderinge 5 njn

1^ ^

boven uyt het li)f komcn uyt-bijten

twee ende tachentichkleine vlieghen,

ghelijck den eerw. lefer mde mede-

- gaende

/

i
w

L
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i
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gaende af-beeldinge fieri kan;

Uyt de cen rupfe een bpter-kapelle

,

cnde uyt de andere 82 vlieghen te

voorfchijn gekoinen zijn.

LXXVIII. VEi^ANDERINGE.
Efen worm hcb ick gevangen op

den twee - efi - tvyintichften Au-
ufti 1^59 en wort van velen ghe-

naenipt den ^hlpgrm > doch fo my
dunckt ten onrechteii , wapt de rob-

-I

wormen zijn graeuw

pooteii, macr dcie is mm^ wit^ endc

met pQotcn. Daerom wort hy met
meerdet reden vande Laiid-luydeii

enaempt Amkoorm-'^orm ^om dat hy
inde kooren-Unden groote fchaede

doet 5^ dooidien hy dp wortelkens

yaiide terwe af-eet , hoewel hy oock

daer - en - boven inde hoven ende
s^

' ' '
-

boom-gaerden dickmaci ghevonden

Ipkwert. K2

\

'i '
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\
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148 Met A MORPHO S I S

Ick heb defcn worm een ganfch jaer

in eenglafeo fleflemet aerde bewaert,

werpcnde daer in eenig facdt/twclck

op-ghecomen zijnde , bcvondt tTa-

vonds by de kacls^ dat als doen den

gemelden worm boven quam 5 ende

hetloofop-at v^ndQ ?norfii^ galltm dat

witte bloemkens dracght, (want daer

is een ander flach , dat roode bloem-

kens geeft. ) welckcrs faedt ick in

het gemelde glas geworpen hadde.

Na dat defen worm wel gegeten

hadde kroop hy weder in de acrde^

wort inden dach fckien qf noyt bo-

ven de aerde befpeurt 5 ende eet niet

alleen het loof maer de "wortelkens

der kruyden. Na dat dele wormen
genoech geeten hebben, ende tot ha-

ren volkomen wafdom gekomen zijn,

fo begeven fy fich na een hooghe en

di00-

L 'i

I
I-

h

I

*
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ghe plaets , die niet yeel g

1 49

zy inde boomgaeiden

aende kanten der zaey-landen of el

ders , om haer tot rulle ende veran

dcrinpe te fch
1'

Ji-

Defenworm hccft haren oirfpronck

^lyt het faedt vande dieren die wy
hier molenaers noemcii;, omdatfede

toppen vande)onghc Icheutcn ende

'ft

ytterfte iDladeren der perfe-boom

abrykofen, keerfen, willige-boomen

pruymeiij popelieren , ende haefelaei

gcern eten, ende die' Wetco te yerma

len ende te verbrijfelen.

Schrift wordenfe kevers

ende by de Franfeii hanatons

pt

Defe orden wy op de
'.t

boomen gbemeenelick ghcwacr inde

tynTiaent,airer voor haer bequaem
loof ende Ipiife gevonden wort. Blij-

f
* K 3

ven

y
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bQven de aerde ontrent d^n
twee macnden of wat meer

:^>. I

I
? ii

1

Mey tot Julius j endc blijveii voorts
onder de aerde verborghen neghen \

SI!
maenden fonder eenige fpiji

ten ; ende liggen fo ftil als of fy doot
ware,maer meteen warme fiandt

geroert zijnde beginncn hacr dade
lick te roeren k ick dickniael

by eyghen ervarentheydt bevonden
hebbe ; als mede, datmen die onder
de aerde nieten vint twee by malkan-
deren , maer ekk alleen.

\-

Eer defe wormcn inde ghemelde
molenaers veranderen fo zijnfe over
4e vier iaercn oudt. Den worm hier

de nevenf-gaende plaete afgebeeldt

/"

heeft haer tot veranderin
r

denderden September 1658

*

cCct op
Icke

ircranderinge inhet midden der pl

tc

-IMM
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N'ATURAtlS. ^5*

te vertoont wort^ ende in Mey i <^5 9
is den molcnaer daer uyt ghekoinen

,

die onder aen inde plaete afgebeelt

fiaet. Defe molenaers ven Ian en

tijt leven alfe maer ties fomers in ha*

rentijt eten konnen krijghen > ^nde

des winters vande koude mogfen be

vrijdt wefen. Uyt inficht van fijneri

oirfpronck machmen defen wornt

dcnmoknaers-^^ormnocmQn. ' •

LXXIX. BEVINDINGE.
worm bbvcn inde mede-

gaende plaete afgebeeldt ilghe-

komen van Jftekeep aende wilde-kuft

van America s daer ieghenwoordich
een colonic gheftidit wert voor de

Katner Van Zeelandt. Ick vont hem
in ofte tuffchen de baften van fUyc*

ker^kijften houdt , dat wel een ganfch
jaer iri hct fchip geweeft Was* In dif

houdt

I :
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hmidtefdes felfs baft necmpt hy fij

wortoockdacr
by gcVoet

^ Dclen

i

V

eft ftch

dcringe gbefct op den 1 7 September

tot den 1 9 Oftober. Doen fchoot hy
fijn vcl uyt, ende fach hem in fijn ver-

tinderinpeliwhen even ft> pheliickin

het midden der plaete na het leven af-

ogebeeldt h^ ende blijven voorts Co ]

gen tot datfe alfenxkens haer koleu

igen^be'gifinende vande

gen^daet ria aende hoorensjendcdoo

roeyen der vlpugels ib ontfluyh

de langhe hoorens van h
^1 lechtinethe om de pooten : tot dat

dier daer
b

1^yndeliek dat Wonderlic

lyt konit , dat inde' byftaende pla

wert Welckickde
y^

lenaer vanYfiekcep genaempt hebbe 6

B r N iD E



B Y-VOEGH SE L
des GeeleeYikn

D. JO ANNIS de ME Yi

Omhelfende de wonderlickeHiftorie

der haft ende een-da^-leveiide dier

ketis , by den Grieckcn daerom

Hefnerohia ende Ephemera ghe-

naempt.

Erwaerde Left

kende de c kheydt defer

hiftorie met dc ftofFc

ke in dit boecxken ^

e-delt wort3heb ick niet ondieiiftidi

acht te vethaelen wat ick fclfs in per

foon onder-vonden hebbe aengacnde

den Haft , ofte feeckcre vlieglicnde

beeftkens J welcke vqnde Grieckcn

gcnaempt zijn Bphenienipmd:xt£c macr

cenen dach en leven j op een code

felfden d^ch te voorfchiinkomenin-
1^.

I
a den

1

\ :

\



den morghen-tijdt , des niiddachs op

hacr kracht zijn, ende met den onder-

ganck der fonne fterven. Doch aenge

fien mijn bevindinge oiet vokomen

en is , fo fal ick eerft ifen wat

daer van meldandere fchrijv

ende in 't byfond

D.AugeriusClutius in fijn boecxi

d heleerden

de Heinerobio Jive mfeSio JEphemero.

Ariftoteles heeft in twee plaetfen

ewach gemaeckt van defe cen-dagh-

:vende dierkens/t welck oock Ulyf-

fes Aldrovandus aenwijft in fijn derde

boeck de inJeSiiSy cap. 3. Vol

ftotelis berchrijvinge,fo heeft dit diet

ken vier pooten , ende vicr vlercken

:

ontrent den tijdt dat de fon op het

hooghfte kompt des fomers , fo wor-

Hypanis , eenighe

be-
den ind

klei blaeskens of vliesken

fpeuit , uyt welcke g' dier-

kens

/

*'
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f(
! ?: kens tc voofichijii ivomen ^ welcke

tot na den middach vlicghcn, raaer als

de ion begint leedi te daelcn, fo wor-
ts &

jTe onftcrck cnde flap,cnde ftcrven met
des felfs onderganck, niet langer dan

eenen dacli levende^om welckc reden

naempt worden.dus verrc Ariftol

Aldrovandus melt oock inde voor-

verhaelde plaets van een vifch Ephe-

mems gcnacmpc, Welcke fonder vooi-

tcclinghe iiyt andefe ghebcren woit>

ende nacuweli jx dry uyrcn in hct le-

ven bliift. Item uyt Diofcoridcs ^ van
twee kruyden die de fclfdc nanve

dragen^ het een kiuydt, om dath
maer eenen dacli leeft ; het and
dat het met den eerften dach bio

drae

Hieronymus Cardanus in fi;ti

gende boeckj handelende vande d

a 1 2d 1.icns



kens die iiyt verrottinglie voort-k

fchrijft aldus. Dc hiftorie

het Ephemciwn ofte een-dagli-levendc

dierkeiij is oock Cicero feerwelbc-

kent ghcwecftj wclck diergheb

wert aen de reviere Hippanis , heb

bende viei pooten 5 endc vicr vkrc

her levende dan vaike

fm
n

den avondt, daerhet

fijn naem van gekregen heeft

ill een kindt -, 's middach

)nghman,ende dcs avond

man ghelijck, ende fterft n

derganck der fbnne. So c

tuy

bruyckt bee

de Na-

nde tijdt ghe-

fc tot de iier-voorkomfte

moe\

ditdicr, dan tot glicbriiyck

filnlevcn.Waenn d f(

ydt der voorbringendc Natii)

dercn ft

die \! fo koitcn ?
fo veel

kdeii

i

1
-

7

)

n

\



es;evenleden ende bequaemhedeh

heeft. Want het fietjhoort, wandclt

ende vliegt Sec.

Augerius Clutius in fi;n voorghe

meldt boecxken , verhaelt defe na-

volghende befchrijvinghe van Joan-

nes Dortmannus. Ariftoteles maeckt

hewach van een dierken dat by de

revier Hippanis te voorfdii)n kompt,
"t welck maer eenen dach en leeft

,

welck natuyrelick wonder oock ons

Nederlandt hceft ende vertoont aen-

deuytgangcn des Rhijns, in welcke

een v^oiidcrlicke menichte van defe

ecn-dagh-lcvende dierkens ghevon-

den wort j 't welck ick fclfs in perfoon

hebbe waer-genomen, in een armken

des Rhijns de Vaert ghenaempt. Ende

wederom in het jaer 1619 aenden

kant vanden Yflcl ontrent Zutphen.

Ick vertoon u hier dry gliedacnten

! van

-> -yt I
-^ i-ii _
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vandefelfde dierkens^dc ecrfte is van

eenmanneken , welck een ghelioornt

hooft heeft. De tweede van ecn wijf-

ken^dat ghcen hoorns liecft^ maer de

voorfte pooteii 5 lijn in ecn hoornach-

tigeghcftalte verandcrt., daerom Iicb

het voorwaerts afghebecklt. De
derde gedaente vertoont dit dicrken.

ghelijck het Ipeelt op het water , in

folcker voeghen ende fatfoen als het

hier afghebeeldt ftaet. Het heeft de

ielfde grootte met welcke het hier

vertoont wort ;, van koleur ghehjck

bofch-boom-hoiidt. met een Iangen

diyvoudigen fteeit. Somtijts vlieght

het met het hooft iia bcncden , fom-

tijts met het hooft verheven
,
gelijck

dc ander diereii diemen infeiici noemt.

.AI vhegende vemiengcn (y fich met

M
malkandeien, fpelende met haer be-

vende vleicxkens. Sy weten Hacr dry-

vou-

i-

1
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voudigen fleert To iiyt te breyden op

het water , dat de refte van haer

iichaem bequamelick daer op verhe-

ven ftacnde kan fleunwi.

Defe dierkens hebben haeren oiiv

fpronck uyt een aerd-woim, die poo-

ten heeft , welcken worm daerna ver-

andert wert in een beeftken dat geen

pootjens heeft als het uyt de aerde te

^ voorfchijn kompt. Het is pmvangen

I

met een fe^r wit vUesken , ende als dat

I
vlieskens opghebroocken is , dan be-

gint het te vHeghen , 'twelck gemee-

nelick ghefchiet ontrent het feeft van-

dcn H. Oduphus. Dit vHegen defer

dierkens duyrt dry daghen lanck , fo

tiochtans, dat alle de ghene die des

fmorghens te voorfchijn komen , desI

avonds fterven.Terwijl defe dierkens

met haere fteerten op het water fteu-

nen ende fpelen , fo wordcnfe hcjite

W 4 lick
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Kck vande viflchen ghevanghen ende
op-geeten , ende daerom wordcnfe
vande viflchers aes ghenaempt , om

J.

datfe de viffchcu tot Yvcdfel verftrec-

ken.

Uyt het vopr-verliaelde code uyt

het gene Augeriiis Clutius befchrijfc

uyt de antwoorden Petri Crachtii,op
eenige vraghen raeckende defe dier-

kens blijcktjdat defe vlieghende dier-

kens haeren oiripronGk hebben uyt

feeckere wormen , diemen fegt dat

lange te voor fich inde aerde onthou-

den hebben,ende daerna tot veiande-

ringe komen , even op fo een wijfe als

vande mpfen is getoontj uyt welcke

veranderinghe defe vier-voetige die-

ren voort-konien.Defe wormen wor-
den vande vifTchers gliebruyckt tot

ges om vifch mede te vanghen , ende

om datfe teer ende ende facht zijn j fo

fteec-

i

b
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fteeckenfe den angel door het Iiooft

'twelck hardachtich is , om te beter

vaft te blijveii. Defe wormen fijn fnel

bewcginghe ,
peerfch

word heel

hticli. Het ghemecn glievoelen is

,

datfc faedt wcrpen ecrfe beg

vliegen, ende dat daer iiyt weder an-

dcre wormen voort-komen , hoewel

andere dencken datfe iiy t de kley ha-

len oirip/onck nemen. De Viilcheis

fcgeen dat als het watet leegh vloeyt,

datie dan haer dicper inde aerde

fteecken^maerhoe hooger het vloeyt

hoc datfe hoogher fich na het opper

ack der grondt begeven. Item hoe

eynder datfe zijn , hoefe ondieper

de aerde bevonden worden ; ende

hoe hoe dieper

Terwiilen ( feght den ghemelden

Petrus Crachtius ) dat defe dierk

vlie

V



ghcn , Co en ghebiuyckenfe g
fpijfe, fy vlieghen geduyrichlick

trent het opper-vlack des waters en-

de den oever, fomtijts vliegenfe oock
over het landt, maer keeren al weder
tot de revier , in welcke fy eyndelick

in een ontelbaere menichte verfmoo-

ren, ende vande viflchen ende voghe-

len geeten worden.

Defe dierkens fcgt (Aug. Clutius)

na datfe de ghedaent

afgeleght hebben, houden haer fill

fonder beweghen , ende worden met
een dun vliesken als een fchel of
fchorsken overtrocken , welcke ghe-

broocken zijnde , fo kompt daer uyt,

als uyt een ey , een dier dat vier vleu-

gels ende £qs pooten heeftj ende wort
dan eerft volmaeckt ^ na dat het fjn

derde geftalte heeft aengedaen j doch
middeler-tiidt alfe in haer verande-:

§he

t

i
i!i
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ringhe 2i;n , en ghebruyckenfe gheeii

fpijfe, maer wel fo lange iy onder de

ghedaente van een worm Icven : in

welcken tijdt , fy met haer hooft dat

niet alleen hart is , maer oock met
hoornkens voorfien , de aerde feer

bequamelick weten te door-booren.

Oock hebbcnfe een fteert , die haer

als een roer dicnt, met welcke fy haer

ielven in het fwemmen weten te be-

helpen , ende haeren koers te beftie-

ren.

Dus ver hebben wy kortehck uyt

rfcheyden Schrijvers by een ghe

bracht

dierk

lerckens waerdigh

aende defe eenen-dag-Ievende

waer nu met een

oordt , tot een beflirydt mach ghe-

)eght werden 't geen ick felfs daer

m hebbe bevonden , ende feer wel
met de g befchiijvinghe

hL over-



komp War het E-^

I 6152 den 23 Juliibcn

delb

Mid
h ghevaeren na Rotterdam

ende komende ontrent den avondt
op de Maes ontrent Dordrecht, fagen

Wy dat allefints rontom ons vloogh
een ontelbaere meniclitc van dier

r

kens, ontrent een vingher lanck
, ge-

heel wit, met dobbele fteerten, ende
yedcr hadde vier vlercken ende fes

poote ende eliick

de Zijde - wormen . De Hollanders

noemen defe dierkens Haft , ende om
datfe To dicht ende in fiilckcn groote

menichte vlieghen, fo is dacr van een

ipreeck-woordt gekomen,waer door,

roote

menichte van menfchen , die by een
loopen , datmen fegt , het wafler fo

dicht, of daerwafferfo veclals Haftj

want als my defe dierkens ontmoete-

V den

alfmen v^il uyt-druck

i'i

I

s
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den^fo \ logcnie in fulcken overvloedft

allefints rontom ons {chip ende

iichaemen, als de fheeuw-vlockenin-

den winter , als het dichte iheeiiwt^

ende met den fonnen onder^ganck

vielenfe alle in het water tot een aes

der viflchen. Doch uyt vergelijckiri'

he van mijn ervarentheydt ende der

andere,die ick uyt vcrfcheydenSchii)-

by-gebracht hebbe, is licht afte ne-

men,dat na de verfclieydentheydt der

plaetfen, defe dierkens, in ghedaente

,

vlercken ende fo voorts verfcheydeil

2ijn ; hoewelfe in 't gemeen ten aen-

fien van liaren oiripronck, aerdtende

ondcrganck
,
groote ghemeenfchap

hebben.
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